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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc 

với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam về triển khai 

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam 
 

 

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ 

trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam về triển 

khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Nam. Tham dự buổi 

làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Tài chính, Thông tin và 

Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, VNPT IT miền trung của VNPT, VNPT 

Quảng Nam. 

Sau khi nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng 

Nam; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 

Quang Bửu kết luận: 

1. Thống nhất khai trương IOC tỉnh Quảng Nam vào lúc 9h00 ngày 

01/10/2020 bằng hình thức trực tuyến (từ tỉnh đến huyện, xã), điểm cầu chính tại 

phòng họp Khu A Văn phòng UBND tỉnh (nơi đặt IOC tỉnh Quảng Nam), điểm 

cầu các địa phương tại phòng họp Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và tại nơi có điều kiện kết nối đến các xã, phường, thị trấn. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT 

Quảng Nam khẩn trương tiến hành cải tạo, sửa chữa trụ sở, trang bị bàn, ghế, 

màn hình, trang bị thiết bị công nghệ thông tin cần thiết theo Thông báo số 

346/TB-UBND và Kế hoạch số 5299/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND 

tỉnh, kịp đưa vào phục vụ khai trương IOC tỉnh Quảng Nam. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh, VNPT Quảng Nam chuẩn bị đầy đủ nội dung (phát biểu của lãnh 

đạo UBND tỉnh, video clip, giới thiệu IOC tỉnh Quảng Nam, trực tiếp tương tác 

của công dân với ứng dụng Quảng Nam trực tuyến…), chương trình, kịch bản và 

các điều kiện cần thiết để khai trương IOC tỉnh Quảng Nam. 

4. Các nhiệm vụ sau ngày khai trương 01/10/2020 

a) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với VNPT Quảng 

Nam tiếp tục xây dựng chuẩn kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông 

tin cần kết nối với IOC tỉnh Quảng Nam (đủ 11 hợp phần: 1. Giám sát, điều 

hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, báo cáo, thống kê; 2. Giám sát hiệu quả hoạt động 

của chính quyền: hành chính công, một cửa điện tử, QOffice; 3. Tương tác, giao 

tiếp phục vụ công dân: Quảng Nam trực tuyến; 4. Giám sát, điều hành lĩnh vực 

y tế; 5. Giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục; 6. Giám sát, điều hành du lịch 

thông minh; 7. Giám sát camera an ninh thông minh; 8. Giám sát an toàn giao 



thông; 9. Giám sát an toàn thông tin các hệ thống thông tin của tỉnh; 10. Giám 

sát điều hành các lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh; 11. Giám sát định vị tàu 

cá VNPT-VSS), chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan 

trong việc thực hiện kết nối dữ liệu; báo cáo ngay với UBND tỉnh các khó khăn, 

vướng mắc để kịp thời giải quyết. 

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án quản lý, vận 

hành IOC tỉnh Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với 

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định hiện hành 

như chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 4, Thông báo số 324/TB-UBND ngày 

26/8/2020. 

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi 

làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam về triển khai 

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Nam. Yêu cầu Sở Thông tin 

và Truyền thông, VNPT Quảng Nam, 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). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

     

 

 

Võ Văn Viên 
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