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Kính gửi: Cục Tin học hóa. 

 

Theo đề nghị của Cục Tin học hóa về việc xin ý kiến góp ý Hướng dẫn 

triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh; Sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin 

và Truyền thông cơ bản thống nhất với nội dung như trong văn bản dự thảo và 

có thêm một số ý kiến như sau: 

- Tại mục 1.1. Mục tiêu: Đề nghị bổ sung mục tiêu tổng quát: Chất lượng 

cuộc sống của người dân được nâng cao; quản lý đô thị tinh gọn; Bảo vệ môi 

trường hiệu quả; Nâng cao năng lực cạnh tranh; Dịch vụ công nhanh chóng, 

thuận tiện; Tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng 

chống tội phạm. Từ đó đề ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được. 

- Đề nghị bổ sung nội dung hướng dẫn về các nhiệm vụ cần triển khai và 

các nhóm giải pháp thực hiện (Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền; Nhóm 

giải pháp về tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp về 

công nghệ và tiêu chuẩn; Nhóm giải pháp về tài chính; …) 

- Tại mục 2.6. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị bổ 

sung nội dung: “Tổ chức cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham 

quan, học tập kinh nghiệm về triển khai đô thị thông minh tại các tỉnh, các nước 

đã triển khai thành công”. 

Đề nghị Cục Tin học hóa tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT3. 
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