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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ
chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt
Nam lần thứ 24, năm 2020 tại cuộc họp ngày 29/7/2020

Ngày 29/7/2020, đồng chí Lƣơng Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnhTrƣởng Ban Tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền
thông Việt Nam lần thứ 24, năm 2020 tại tỉnh Hải Dƣơng, chủ trì cuộc họp để
nghe Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thƣờng trực) báo cáo về tiến độ và
công tác chuẩn bị Hội thảo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức
Hội thảo là lãnh đạo các Sở, ngành: VP UBND tỉnh, Thông tin và Truyền thông,
Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải,
Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trƣờng,
Công thƣơng, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Công an tỉnh, UBND thành phố
Hải Dƣơng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh.
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó
Trƣởng ban thƣờng trực và Đơn vị tƣ vấn tổ chức sự kiện báo cáo công tác triển
khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo; dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban
Tổ chức; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Tổ chức, đồng chí Lƣơng Văn
Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trƣởng Ban Tổ chức có ý kiến kết luận nhƣ
sau:
Cơ bản nhất trí với báo cáo công tác triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo
và những đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong thời gian qua, Sở
Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động làm việc với Bộ Thong tin và
Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, các Doanh nghiệp lớn về CNTT và truyền
thông và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Hội thảo Hợp tác phát
triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 24, năm 2020 đƣợc
tổ chức tại tỉnh Hải Dƣơng; đã tham mƣu kịp thời cho UBND tỉnh và Ban Tổ
chức Hội thảo ban hành Kế hoạch, các Văn bản để chỉ đạo triển khai và Thông
báo số 01 về tổ chức Hội thảo, gửi các Bộ, ngành Trung ƣơng, các tỉnh, thành
phố trên toàn quốc ủng hộ, tham gia.
Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hƣởng của dịch
Covid-19, việc triển khai tổ chức Hội thảo có những bƣớc bị chậm tiến độ so với
Kế hoạch đề ra. Để đẩy nhanh việc xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị
thông minh và các nhiệm vụ khác để tổ chức thành công Hội thảo, Trƣởng Ban
Tổ chức Hội thảo yêu cầu:
1. Sở Thông tin và Truyền thông:
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- Chủ động tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo và
tổ chức thực hiện Hội thảo theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Trƣớc mắt, tham
mƣu cho Trƣởng Ban Tổ chức Hội thảo ban hành Thông báo phân công nhiệm
vụ các thành viên Ban Tổ chức; ban hành Thông báo số 2 về tổ chức Hội thảo và
Thƣ mời của Ban Tổ chức Hội thảo mời các đơn vị tham gia gian hàng và tài trợ
cho Hội thảo.
- Khẩn trƣơng xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh,
Trung tâm Giám sát an ninh mạng (theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày
12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh); có Văn bản báo cáo và xin chủ trƣơng
Thƣờng trực Tỉnh ủy về việc thành lập Trung tâm Giám sát điều hành thông
minh, Trung tâm Giám sát an ninh mạng, dự kiến đặt trụ sở tại tầng 3, Trung
tâm Văn hóa Xứ Đông; tham mƣu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh yêu
cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền
thông thực hiện những nội dung công việc cụ thể và thời gian hoàn thành đảm
bảo Trung tâm Giám sát điều hành thông minh, Trung tâm Giám sát an ninh
mạng vận hành trƣớc thời gian diễn ra Hội thảo.
- Phối hợp với các đơn vị tƣ vấn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Hải Dƣơng và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng kịch bản, nội dung
phóng sự về ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông
minh của tỉnh Hải Dƣơng
2. Các ngành là thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ
với Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo công tác phục vụ Hội thảo nhƣ
Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội thảo.
3. Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh tạo điều kiện cơ sở vật chất,
trang thiết bị và phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức Hội
thảo chu đáo, an toàn, hiệu quả.
4. Yêu cầu các đơn vị tƣ vấn rà soát, hoàn thiện các phƣơng án, triển khai
các hạng mục, dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Trƣởng Ban Tổ chức Hội
thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ
24, năm 2020 tại cuộc họp ngày 29/7/2020, Văn phòng xin thông báo để các Sở,
ngành, đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thƣờng trực Tỉnh ủy;
(Để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Thành viên BTC;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải
Dƣơng; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lƣu VT, KGVX, (50)Nam.
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