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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc làm việc với Tổ công tác IOC của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, 

đơn vị liên quan về báo cáo, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu IOC tỉnh Sơn La 

và triển khai mô hình thí điểm Bệnh viện thông minh 
 

Chiều ngày 27/3/2023, tại phòng họp số 708 UBND tỉnh, đồng chí Đặng 

Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác IOC của Ban Chỉ 

đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan về báo cáo, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu 

IOC tỉnh Sơn La và triển khai mô hình thí điểm Bệnh viện thông minh. Tham dự 

cuộc làm việc có lãnh đạo các Sở, đơn vị: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch 

và Đầu tư, Y tế, VNPT Sơn La, Viettel Sơn La các đồng chí thành viên Tổ công 

tác IOC theo Quyết định số 06-QĐ/BCĐ ngày 01/11/2022 của Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số tỉnh Sơn La. 

Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ công tác IOC của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 

tỉnh báo cáo tiến độ cập nhật dữ liệu của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 

chuẩn hoá dữ liệu IOC quý I năm 2023, chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo; triển khai mô 

hình thí điểm bệnh viện thông minh và kế hoạch năm chuyển đổi số của tỉnh Sơn 

La; ý kiến tham gia của các đồng chí dự làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. NHIỆM VỤ TUẦN TỚI  

1. Tiếp tục nhập dữ liệu và chuẩn hóa, chốt dữ liệu tháng 3 và quý I năm 

2023 đảm bảo đúng, đủ, sạch, sinh, sống theo Quy định chế độ báo cáo, cập nhật 

và khai thác dữ liệu hệ thống thông tin báo cáo tại Trung tâm Điều hành thông 

minh tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 

15/02/2023 của UBND tỉnh. Định kỳ hằng báo cáo thống kê, đánh giá tình hình 

cập nhật dữ liệu của các Sở, ngành.  

2. Tiếp tục rà soát và tổ chức triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Tập trung tham mưu và đôn đốc triển khai thực hiện các kết luận của Trưởng 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; rà soát lại các tài liệu, thống nhất các nội dung, 

sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, dễ nhớ, dễ hiểu các các nhiệm vụ trọng tâm năm 

Chuyển đổi số 2023 của tỉnh Sơn La, để phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo; 

trình xin ý kiến đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thời gian họp Ban Chỉ đạo 

(Dự kiến vào ngày 06, 07/4/2023). 

3. Tiếp tục khẩn trương quy trình xây dựng và ban hành các đề án triển 

khai thí điểm mô hình bệnh viện thông minh với quan điểm tiếp tục rà soát danh 
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mục, số lượng, chủng loại, giá thực tế trên thị trường, để lựa chọn tính toán lại 

phương án giá đầu tư thuê dịch vụ các mô hình theo các quy định tại Nghị định 

số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 

12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí, các Thông tư của Bộ Tài chính có 

liên quan, đảm bảo tiết kiệm tối đa, có đủ tính năng, cấp độ thông minh theo yêu 

cầu và có hiệu quả cao, không để lãng phí hoặc thất thoát ngân sách nhà nước. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ công tác IOC 

- Tích cực đôn đốc, tham mưu văn bản nhắc nhở các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị chậm cập nhật dữ liệu lên IOC 

tỉnh Sơn La; Làm việc với Văn phòng và các ban đảng Tỉnh ủy để thống nhất 

bảng biển, dữ liệu đăng tài trên IOC tỉnh Sơn La; 

- Tập trung tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện và giám sát, báo cáo 

định kỳ tình hình và kết quả thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi 

số tỉnh. 

- Hoàn chỉnh và tiếp thu các ý kiến tham gia các dự thảo, tài liệu phục vụ 

họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. 

- Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các đề án triển khai thí điểm 

mô hình lớp học thông minh, bệnh viện thông minh với quan điểm hiệu quả, 

đúng giá trị thực tế, tiết kiệm, phòng, chống tiêu cực, lãng phí. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị, 

chủ đầu tư rà soát danh mục, chủng loại, số lượng, chi phí, phương pháp xác 

định giá theo Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông và các quy định liên quan đối với các đề án thí điểm. 

2. Sở Y tế 

Chủ động tiếp tục chỉ đạo khẩn trương xây dựng các đề án thí điểm mô 

hình bệnh viện thông minh phù hợp yêu cầu, tiếp tục rà soát chi tiết quy trình, 

danh mục, số lượng, chủng loại, giá trị thực tế trên thị trường, tiết kiệm kinh phí 

đầu tư, đúng quy định pháp luật về thuê dịch vụ công nghệ thông tin; xin ý kiến 

Sở Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tỉnh, báo cáo 

UBND tỉnh và các Sở, đơn vị liên quan vào buổi chiều ngày 30/3/2023. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Rà soát, xây dựng phương án sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình 

Sóng và máy tính cho em để triển khai thí điểm 02 phòng học thông minh tại 

Trường THPT Tô Hiệu và THPT Chuyên Sơn La. Xây dựng lớp học thông minh 

có kết nối buổi học với các trường khác và thực hành thử và rút kinh nghiệm. 

Chuẩn bị trình diễn thử mô hình lớp học thông minh tại Trường THPT Tô Hiệu 

vào chiều ngày 29/3/2023. 
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- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La xây 

dựng Clip Mô hình thí điểm lớp học thông minh trình chiếu tại cuộc họp Ban 

Chỉ đạo tỉnh dự kiến vào ngày 06, 07/4/2023. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Sở Y tế, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh rà soát danh mục, chủng loại, số lượng, chi phí, phương pháp 

xác định giá theo Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và các quy định liên quan đối với các đề án thí điểm. 

5. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài 

chính, Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Cục Thống kê 

tỉnh, UBND huyện Sông Mã nhập dữ liệu IOC tỉnh Sơn La đảm bảo thời gian 

quy định. 

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Clip mô hình thí điểm lớp 

học thông minh trình chiếu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh dự kiến vào ngày 06, 

07/4/2023. 

7. UBND thành phố Sơn La và UBND huyện Sông Mã 

Phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng phương án triển khai 

liên thông, đồng bộ dữ liệu thông tin báo cáo trên hệ thống IOC cấp tỉnh, cấp 

huyện và thành phố 

8. VNPT Sơn La 

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị rà soát lại tất cả các số 

liệu đã đưa lên Hệ thống bảo đảm đúng, đủ, sạch, sinh sống; giải quyết các tồn 

tại, hạn chế trong cập nhật dữ liệu IOC tỉnh Sơn La (Dữ liệu về quản lý văn bản 

và điều hành, chữ ký số theo báo cáo của VNPT là số liệu được cập nhật tự 

động theo ngày, tuy nhiên qua theo dõi số liệu chưa chính xác, không đồng bộ 

số liệu giữa hệ thống trên WEB và APP). 

- Tiếp tục thực hiện báo cáo tiến độ nhập dữ liệu để kịp thời phản ánh tiến 

độ nhập liệu lên IOC của các Sở, ban, ngành, đoàn thể; hàng ngày, hàng tuần, 

hàng tháng cung cấp danh sách các đơn vị không cập nhật dữ liệu, gửi Văn 

phòng UBND tỉnh tổng hợp, thông báo. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố đề xuất giải pháp triển khai, kết 

nối. Phối hợp với Viettel Sơn La liên thông số liệu giữa IOC thành phố Sơn La 

và IOC tỉnh Sơn La. Đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện thí điểm 

mô hình thông minh với Tổ công tác IOC, Sở Thông tin và Truyền thông để 

nắm bắt thông tin, báo cáo và tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ 

đạo. 

- Tiếp tục cử nhân viên kỹ thuật trực, làm việc tại IOC tỉnh Sơn La để cập 

nhật số liệu, vận hành IOC hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn dữ liệu. 
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9. Viettel Sơn La 

- Tiếp tục tư vấn, điều chỉnh các tiêu chí, các số liệu, biểu báo cáo của hệ 

thống IOC của UBND thành phố phối hợp cho phù hợp hệ thống thông tin, báo 

cáo, biểu đồ với hệ thống IOC của tỉnh. 

- Tiếp tục rà soát, phối hợp với VNPT Sơn La liên thông số liệu giữa IOC 

thành phố Sơn La và IOC tỉnh Sơn La. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố đề xuất giải pháp triển khai, kết 

nối. Đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện thí điểm mô hình thông 

minh với Tổ công tác IOC, Sở Thông tin và Truyền thông để nắm bắt thông tin, 

báo cáo và tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo. 

10. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chuẩn bị các điều kiện duy trì lịch làm việc với Tổ công tác IOC hàng 

tuần, cập nhật thường xuyên dữ liệu, bản tin. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền 

thông, đôn đốc chuẩn bị chu đáo tài liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị tại buổi 

làm việc hàng tuần, chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La tháng 4 năm 2023; kiểm soát, đôn đốc 

báo cáo  của các Sở, ngành, đơn vị theo đúng thể thức văn bản quy định, báo cáo 

đúng thời gian. 

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin tăng cường viết tin, bài, đăng tải thông tin 

về chuyển đổi số trên chuyên mục và chuyên trang về Chuyển đổi số tỉnh Sơn 

La trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung kết luận 

của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tại các hội nghị, cuộc họp về chuyển 

đổi số. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác IOC của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chiều ngày 27/3/2023. Văn phòng UBND 

tỉnh xin thông báo các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan biết, phối hợp 

triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                            
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Phối hợp); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- VNPT, Viettel Sơn La; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trường THPT Chuyên tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX, NQ. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Lê Thị Hồng Anh 
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