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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp về phát triển ứng dụng CNTT và truyền thông 

 

Ngày 16/01/2021, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc 

họp về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông. Tham dự 

cuộc họp có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: 

Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Giáo dục 

và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố 

Lào Cai và UBND thị xã Sa Pa. Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo 

cáo, đề xuất cùng ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận: 

1. Trong nhiều năm qua, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư đẩy mạnh 

ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh hướng tới chính 

quyền số và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh 

của tỉnh. Đây là xu hướng tất yếu trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 và là 

đòn bẩy để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và 

doanh nghiệp, tăng sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư, nâng cao vị thế và năng lực 

cạnh tranh của tỉnh Lào Cai. Vì vậy, trong thời gian tới lĩnh vực này tiếp tục phải 

được quan tâm, đẩy mạnh với những bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương, có tính khả thi cao và mang lại hiệu quả thiết thực. 

2. Đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác tham mưu của Sở Thông tin và Truyền 

thông, như: tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 

22/8/2019 về phát triển CNTT và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025, 

Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về phát triển CNTT và truyền thông tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2019-2025; tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế chính 

sách và các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực. 

3. Quan điểm phát triển ứng dụng CNTT của tỉnh trong thời gian tới là bám sát 

những nội dung có vai trò trụ cột của Nghị quyết số 22-NQ/TU và Đề án số 08-ĐA/TU, 

trong đó tập trung vào trục kết nối liên thông, kho dữ liệu lớn, hạ tầng CNTT, hệ 

thống phần mềm ứng dụng dùng chung. 

Nguyên tắc: hạ tầng CNTT phải có tính ổn định tương đối cao (trong vòng từ 

10 đến 20 năm); phần mềm ứng dụng phải có sự linh hoạt, dễ dàng nâng cấp, điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp với những yêu cầu mới, song phải đảm bảo tính liên 

thông đa chiều (các cấp, các ngành, các đơn vị) và khả năng chia sẻ dữ liệu để thuận 

lợi cho mọi đơn vị khai thác, xử lý thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 
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Mục tiêu: các chỉ số về ứng dụng CNTT và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh 

phải nằm trong TOP 10 của cả nước. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Làm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương 

trong phát triển ứng dụng CNTT để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai 

thực hiện, trong đó thống nhất các nội dung, danh mục được chia sẻ vào Trung tâm 

dữ liệu, kết nối liên thông với nhau. 

- Rà soát hạ tầng CNTT, trang thiết bị cần thiết phục vụ ứng dụng CNTT, trong 

đó có cấp xã để tham mưu đầu tư cho phù hợp, hiệu quả (chú ý đến trục liên thông 

từ tỉnh đến huyện, xã). 

- Hoàn thiện các thể chế liên quan đến quy trình triển khai các gói thầu về lĩnh 

vực CNTT. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan, tham mưu giải pháp, lộ trình 

đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. 

- Phối hợp với các đơn vị tham gia thực hiện Đề án thí điểm phát triển đô thị 

thông minh tỉnh Lào Cai khẩn trương lựa chọn nội dung có tính đặc sắc, phù hợp, 

thiết thực để triển khai với tinh thần đi vào thực chất. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án bố trí địa 

điểm lắp đặt thiết bị quản lý vận hành trung tâm dữ liệu của tỉnh. 

- Khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan thống nhất hoàn thiện nội 

dung kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2021, kế hoạch triển khai Đề án số 08-

ĐA/TU, trình UBND tỉnh ban hành, triển khai thực hiện. 

4. Về công tác truyền thông, giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên 

quan: khẩn trương đánh giá việc ký kết hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí 

Trung ương và tham mưu tiếp tục ký kết hợp tác trong thời gian tới; biên tập lại bộ 

phim “Lào Cai - Điểm đến thành công” thành 03 phiên bản (05 phút, 08 phút, 12 

phút) phục vụ cho quảng bá, xúc tiến và đối ngoại. 

- Tiếp thu ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện kế 

hoạch tuyên truyền và kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh Lào Cai năm 2021, trình 

UBND tỉnh ban hành (xong trước ngày 31/01/2021). 

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đánh giá kết quả phong trào 

thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khu vực 

Tây Bắc”, tham mưu tiếp tục xây dựng phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 (nếu 

hiệu quả). 

5. Giao Công an tỉnh nghiên cứu đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc chia sẻ hệ thống camera giám sát an ninh (được đầu tư chủ yếu từ nguồn ngân 
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sách tỉnh, huyện) phục vụ công tác quản lý độ thị, giao thông, du lịch, thương mại…, 

báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2021. 

6. Nhất trí giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Lào Cai huy động lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn 

viên thanh niên tham gia hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp về phát triển ứng dụng CNTT và truyền thông. Văn phòng UBND tỉnh thông 

báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh;  

- Lưu: VT, TH1, KSTT2, VX1. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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