ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Số: 2315 /UBND-VP
V/v tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi
số và chính quyền điện tử, đô thị
thông minh trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Chính trị tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 02-TB/BCĐCNTT ngày 17/5/2021 của Ban chỉ
đạo công nghệ thông tin tỉnh, Công văn số 273-CV/VPTU ngày 16/6/2021 của
Văn phòng Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số 02TB/BCĐCNTT ngày 17/5/2021 của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết chuyên đề số 06NQ/TU, ngày 26/3/2021 về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều
hành; ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ
quan hành chính nhà nước và thực hiện nghiêm Quy định số 32-QĐ/TU, ngày
03/12/2020 và Công văn số 145-CV/TU, ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của
Đảng và trên mạng Internet
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:
- Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 03 dự
án thành phần của Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”, gồm: Xây
dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền
điện tử và Đô thị thông minh; xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông
minh tỉnh; xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng. Xây dựng
Kế hoạch thực hiện cụ thể, phân kỳ, ưu tiên và đề xuất nguồn lực đầu tư đối với
các hạng mục cấp thiết theo điều kiện thực tế của tỉnh để đảm bảo triển khai dự
án hiệu quả, đúng tiến độ, có hiệu quả.
Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu,
xây dựng dự thảo Quy định quản lý, vận hành của 03 trung tâm nêu trên, báo
cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành trong năm 2021.
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- Rà soát, đảm bảo hoạt động thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã mạng
truyền số liệu chuyên dùng phục vụ việc dùng chung cơ sở hạ tầng công nghệ
thông tin tỉnh Hải Dương. Xây dựng, nâng cấp hệ thống tổ chức hội nghị trực
tuyến từ cấp tỉnh tới cấp xã, đảm bảo tổ chức Hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến
100% các xã trên địa bàn tỉnh, yêu cầu hoàn thành trong quý III năm 2021; rà
soát, hoàn thiện hệ thống phòng họp “không giấy tờ” và một số ứng dụng (app)
trên thiết bị di động thông minh phục vụ cung cấp thông tin, tiện ích cho người
dân và doanh nghiệp.
- Phối hợp với VP UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương rà soát Cổng
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc
gia; hệ thống phần mềm của các Bộ, ngành Trung ương và các hệ thống thông
tin, phần mềm của tỉnh; tích hợp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và cơ sở dữ
liệu dùng chung lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
theo quy định hiện hành. Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch số 1426/KH-UBND
ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xây dựng
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của
các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương trong quý II năm 2021.
- Phối hợp, hướng dẫn Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Trường Chính trị
tỉnh trong việc triển khai thực hiện, nhiệm vụ xây dựng hệ thống Hội nghị
truyền hình trực tuyến của ngành, đơn vị trên. Phối hợp với Sở Tài chính để bố
trí nguồn vốn thực hiện.
- Rà soát, lập Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin và truyền
thông trên địa bàn tỉnh để tích hợp với Quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo phù
hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh (hoàn thành
trong quý III/2021)
Yêu cầu Sở TT&TT gửi báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh (qua VP
UBND tỉnh tổng hợp) trước ngày 28/6/2021.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:
Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về nguồn vốn và ưu tiên bố trí đủ vốn
để đầu tư hoàn thành các 03 dự án thành phần, gồm: Dự án Xây dựng Trung tâm
giám sát an ninh không gian mạng tỉnh Hải Dương; Dự án Xây dựng Trung tâm
giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương và Dự án Xây dựng hạ tầng công
nghệ thông tin và Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và Đô thị
thông minh
4. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã
Kinh Môn chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất xây dựng một
cấu phần của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
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5. Văn phòng UBND tỉnh:
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện kết nối, phương
án tích hợp phần mềm quản lý văn bản và điều hành với nền tảng chia sẻ, tích hợp
dùng chung cấp tỉnh – LGSP và các ứng dụng trên điện thoại thông minh.
- Chỉ đạo Trung tâm CNTT trực thuộc Văn phòng, nâng cao chất lượng tin,
bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các nhiệm vụ khác có liên quan được giao.
Rà soát, phối hợp với Sở TT&TT để khắc phục các tồn tại, các lỗi kỹ thuật, cải
thiện các chỉ số chấm điểm đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
- Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT
nhằm thực hiện tốt Kế hoạch triển khai xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ
điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh
Hải Dương.
- Chủ trì, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Tỉnh ủy kết quả triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Nam (7).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng

