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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc
với cơ quan, đơn vị liên quan về tổ chức, quản lý, vận hành
Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam)
Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu
chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tổ chức, quản lý, vận
hành Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam). Tham dự
buổi làm việc có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Quảng
Nam, Văn phòng UBND tỉnh và các phòng, ban liên quan của các đơn vị.
Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị; ý kiến của các đại biểu dự
họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:
1. Văn phòng UBND tỉnh
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Quảng Nam
hoàn thành việc thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo LRIS trước ngày
30/11/2020, triển khai kết nối với Văn phòng Chính phủ trước ngày 31/12/2020.
- Phối hợp với Viễn thông Quảng Nam thiết kế IOC Quảng Nam tại Hội
trường 2, tầng 2; chuyển máy móc, thiết bị từ phòng họp tầng 1, nhà Khu A Văn
phòng UBND tỉnh lên Hội trường 2, tầng 2, tòa nhà UBND tỉnh, hoàn thành
trước ngày 30/11/2020 để tổ chức họp giao ban UBND tỉnh thường kỳ trên hệ
thống IOC Quảng Nam; tham mưu, đề xuất họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên hệ
thống IOC Quảng Nam vào thời điểm thích hợp.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn đưa vào vận hành
hệ thống thông tin 01 cửa điện tử trước ngày 30/11/2020 và hoàn thành chỉ tiêu
cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước ngày 31/12/2020.
- Tham mưu xây dựng quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu; quy chế quản
lý, vận hành IOC Quảng Nam (con người, kinh phí,…); lấy ý kiến các ngành, địa
phương, người dân; tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành các Quy chế nêu trên
chậm nhất vào ngày 10/11/2020. Tổng hợp các nội dung, những vướng mắc, khó
khăn về triển khai IOC Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp vào
ngày 16/11/2020.
- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng các chỉ
tiêu số liệu của từng ngành, lĩnh vực; chủ động làm việc các Sở, ngành, cơ quan,
đơn vị, địa phương để thống nhất biểu mẫu, chuẩn hóa các chế độ báo cáo theo
yêu cầu, cấu hình cơ sở dữ liệu tích hợp vào IOC Quảng Nam.

- Đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương đưa vào sử dụng phần mềm
điều hành tác nghiệp Q-Office nâng cấp mới, hoàn thành trước ngày 30/11/2020;
thực hiện số hóa, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối, tích hợp
vào IOC Quảng Nam. Phấn đấu đến ngày 31/12/2020 cơ bản hoàn thành việc
tích hợp dữ liệu cho các phân hệ của IOC Quảng Nam; mở rộng việc kết nối,
tích hợp dữ liệu của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể.
3. Viễn thông Quảng Nam
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh thiết kế 3D mặt bằng, bố trí vật dụng, thiết bị tại
hội trường 2, tầng 2; xây dựng phương án di chuyển máy móc thiết bị về địa
điểm mới theo đúng kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hoàn thiện các
phân hệ chức năng của IOC Quảng Nam theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin
và Truyền thông. Tập trung hoàn thiện ứng dụng IOC Quảng Nam trên điện
thoại thông minh, đảm bảo thuận tiện cho người dân dễ khai thác, sử dụng. Thực
hiện việc phân quyền truy cập để các ngành, địa phương có thể khai thác, sử
dụng các báo cáo, phân tích dữ liệu của đơn vị.
- Cung cấp tài khoản đăng nhập hệ thống cho cán bộ, công chức Văn
phòng UBND tỉnh để truy cập, khai thác hệ thống IOC Quảng Nam trước ngày
01/11/2020.
4. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt
chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông
Quảng Nam trong việc triển khai; hoàn thành hệ thống thông tin 01 cửa điện tử
(trước ngày 30/11/2020); cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (trước
ngày 31/12/2020); chương trình phần mềm điều hành tác nghiệp Q-Office nâng
cấp mới (trước ngày 30/11/2020) và thực hiện việc báo cáo số liệu chính thức
trên hệ thống phần mềm, từng bước thay thế văn bản giấy.
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi
làm việc với cơ quan, đơn vị liên quan về tổ chức, quản lý, vận hành Trung tâm
điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam). Yêu cầu Sở Thông tin và
Truyền thông, VNPT Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VNPT Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
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