
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2020 

V/v hoàn thiện dự thảo Đề án  

thí điểm xây dựng đô thị thông 

minh tại thành phố Lạng Sơn 
 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1837/TTr-STTTT ngày 29/9/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án thí điểm ứng dụng công 

nghệ thông tin trong xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2030, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

 1. Đề án sau khi tiếp thu vẫn còn dài (47 trang) nhưng nội dung dàn trải, 

không rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; trình bày văn bản lộn xộn, có biểu hiện 

sao chép, chắp vá. Đề án thí điểm tại thành phố Lạng Sơn nhưng chưa có ý kiến 

bằng văn bản của UBND thành phố Lạng Sơn; không có thời gian thí điểm và 

đánh giá... Vì vậy, chưa đảm bảo đầy đủ về hồ sơ và chất lượng đề án để trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

2. Tại Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 

2020 (Thông báo số 473/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh) đã thống 

nhất tên gọi và phạm vi của Đề án là “Đề án thí điểm ứng dụng công nghệ 

thông tin trong xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2030” và yêu cầu “cần phải xác định phạm vi, lộ trình thực hiện 

thí điểm phù hợp với điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng công 

nghệ thông tin của tỉnh; quan trọng hơn nữa là kiến thức, trình độ, nhận thức của 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh”… Tuy nhiên, nội dung dự thảo Đề án sau tiếp thu 

chưa hợp lý, vẫn còn để nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực không phù hợp với tính 

chất, khả năng thực hiện thí điểm.  

3. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rút kinh nghiệm về chất lượng 

văn bản trình UBND tỉnh; tổ chức làm việc với UBND thành phố Lạng Sơn, 

Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất lại nội dung, sửa đề án ngắn gọn, trong đó 

nêu rõ phạm vi, thời gian thí điểm, chọn một số việc nhất định, vừa sức để làm, 

trước mắt tập trung vào 02 nhiệm vụ: xây dựng thí điểm Trung tâm giám sát, 

điều hành (IOC)  tại thành phố Lạng Sơn (bao gồm cả dự kiến cơ chế, quy chế 

vận hành, quản lý Trung tâm, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, dự kiến 

thời gian triển khai, thời gian đánh giá việc thí điểm) và xây dựng Trung tâm 
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thông tin phục vụ điều hành của UBND tỉnh để kết nối với Văn phòng Chính 

phủ.  

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

thực hiện các nội dung trên; khi cần Văn phòng chủ động tổ chức các cuộc họp 

thẩm định chất lượng dự thảo trình, đủ thành phần hồ sơ và bảo đảm chất lượng 

mới trình lãnh đạo UBND tỉnh (các dự thảo trình chưa đảm bảo thành phần hồ 

sơ và chất lượng thì không được coi là trình đúng hạn, cần trả về cho đơn vị 

trình).  

5. Các công việc nêu trên hoàn thiện, trình UBND tỉnh trong tháng 

10/2020 để xem xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông, các 

cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, TC, GD&ĐT, YT,  

  CT, GTVT, VHTTDL; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC; 

- Lưu: VT, KG-VX(HTHT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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