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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại
cuộc họp nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giới thiệu Bộ
giải pháp và các lĩnh vực trọng tâm để phát triển Đô thị thông minh.
Sáng ngày 01/02/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Ngọc
Hai đã chủ trì cuộc họp nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
(VNPT) giới thiệu Bộ giải pháp và các lĩnh vực trọng tâm để phát triển Đô thị
thông minh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa
phương: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Công an
tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Tập đoàn Viễn thông Việt Nam
và Viễn thông Bình Thuận.
Sau khi nghe đại diện Tập đoàn VNPT Việt Nam trình bày Bộ giải
pháp và các lĩnh vực trọng tâm để phát triển Đô thị thông minh, các đề xuất,
kiến nghị của các thành viên tham gia cuộc họp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng của Tập đoàn
VNPT Việt Nam về Bộ giải pháp và các lĩnh vực trọng tâm để phát triển Đô
thị thông minh. Việc đầu tư công nghệ để triển khai đô thị thông minh sẽ giúp
các cấp, các ngành của tỉnh có khả năng dự báo xu thế phát triển của địa
phương, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, hỗ trợ đắc
lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ
người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh…Vì vậy, việc triển khai xây dựng Đề án phát triển Đô thị
thông minh tại tỉnh là rất cần thiết, là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập,
phát triển trong thời gian đến.
2. Để xúc tiến triển khai xây dựng Đô thị thông minh tại tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ:
2.1. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Bình Thuận rà soát, đánh giá lại hiện
trạng hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin hiện nay tại các sở, ngành,

địa phương; từ đó, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án phát triển Đô
thị thông minh tỉnh Bình Thuận nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn
sau năm 2030. Trong đó, chú ý phân kỳ, xác định lộ trình triển khai trên từng
lĩnh vực, trước mắt tập trung vào một số lĩnh vực: Môi trường, du lịch, nông
nghiệp, giao thông, y tế, an ninh trật tự và an toàn giao thông…
- Phối hợp với Sở Nội vụ, Viễn thông Bình Thuận tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh thành lập Ban điều hành Đề án phát triển Đô thị thông minh
tỉnh Bình Thuận để triển khai xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án
sau khi được phê duyệt.
- Trong tháng 4/2018, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến
về nội dung Đề án.
2.2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT, cung cấp thông tin và
xác định nhu cầu của ngành mình trong Đề án phát triển Đô thị thông minh
tỉnh Bình Thuận cho Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng Đề án (thực
hiện xong trước ngày 05/3/2018).
3.3. Đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo VNPT
Bình Thuận phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình
triển khai xây dựng Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông, các
sở, ngành liên quan biết, thực hiện đúng nội dung, thời gian yêu cầu./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Tập đoàn VNPT Việt Nam;
- VNPT Bình Thuận;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, TTTT, Dung.
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