ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Số: 3747 /UBND-KGVX
Về chủ trương triển khai thử
nghiệm hệ thống flatform
quản lý dữ liệu số

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông
Theo đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Hương Việt tại Văn bản số
2505/CV-HV ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc đề xuất hợp tác triển khai Hệ
thống platform quản lý dữ liệu số; ý kiến đề xuất của Sở Thông tin và Truyền
thông tại Văn bản số 1133/STTTT-BCVTCNTT ngày 02 tháng 7 năm 2021; Ủy
ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương triển khai thử nghiệm Hệ thống Flatform quản
lý dữ liệu số tại 04 đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch; Ban Quản lý Khu Kinh tế; Sở Tài nguyên và Môi trường) như đề xuất
của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thử nghiệm, đề xuất nhân rộng
cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (nếu hiệu quả, phù hợp với điều
kiện thực tế của địa phương và lộ trình chuyển đổi số của tỉnh) theo đúng quy
định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính
phủ1 và các văn bản liên quan.
Báo để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên
và Môi trường; Văn hoá Thể thao và Du lịch;
Ban quản lý Khu Kinh tế (t/h);
- Công ty CP tập đoàn Hương Việt(2) (p/h);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.MNK.
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quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Văn phòng tại Đắk Lắk: Tầng 4, tòa nhà Viettel, số 48 Lý Tự Trọng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma
Thuật, tỉnh Đắk Lắk.
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