ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5790 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thống nhất triển khai đưa vào
sử dụng các phần mềm dùng chung
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều
hành, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai một số hệ thống thông tin (HTTT), phần mềm
dùng chung, gồm: Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu - LGSP của tỉnh; phần mềm
quản lý, báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Lào Cai và phần mềm theo
dõi giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh.
Để sử dụng thống nhất, có hiệu quả các HTTT, phần mềm dùng chung nêu
trên, đồng thời tiến tới triển khai, tích hợp với hệ thống báo cáo chung của tỉnh
theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về
chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và chế độ báo cáo định kỳ tại
Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai với hệ
thống báo cáo quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Chính thức đưa Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu - LGSP và hệ thống đăng
nhập một lần - SSO của tỉnh; phần mềm quản lý, báo cáo chỉ tiêu KT-XH tỉnh Lào
Cai và phần mềm theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt
động kể từ ngày 15/12/2020.
2. Đối với Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu - LGSP tỉnh Lào Cai:
a) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: khi xây dựng, triển khai mới các
HTTT, phần mềm quản lý chuyên ngành phải đáp ứng yêu cầu cho việc kết nối vào
hệ thống LGSP và SSO của tỉnh (khuyến khích tích hợp mở rộng đối với các
HTTT, phần mềm đã có).
b) Giao Sở Thông tin và truyền thông: (1) làm đầu mối quản lý, vận hành các
hệ thống; (2) hướng dẫn, quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật để cho phép kết nối, tích
hợp, chia sẻ dữ liệu qua hệ thống LGSP và SSO của tỉnh; (3) hỗ trợ để các cơ
quan, đơn vị, địa phương kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu, ứng
dụng chuyên ngành và quốc gia; (4) xây dựng lộ trình tích hợp 100% các HTTT,
phần mềm dùng chung khác vào hệ thống LGSP của tỉnh.
3. Đối với phần mềm quản lý, báo cáo chỉ tiêu KT-XH của tỉnh:
a) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: triển khai sử dụng phần mềm quản
lý, báo cáo chỉ tiêu KT-XH (tại địa chỉ http://ktxh.laocai.gov.vn) để cập nhật, báo
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cáo số liệu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của sở, ban, ngành,
địa phương mình trên phần mềm; cho phép thử nghiệm báo cáo về lĩnh vực CNTT
trên phần mềm theo nội dung đề cương báo cáo và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và
Đầu tư và Sở Thông tin và Truyền thông.
b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: (1) làm đầu mối quản lý, vận hành phần mềm
quản lý, báo cáo chỉ tiêu KT-XH của tỉnh; (2) tiếp tục rà soát, chuẩn hóa mẫu biểu
đề cương báo cáo, thông báo, hướng dẫn cho các sở, ban, ngành, địa phương các
loại số liệu, báo cáo được cập nhật và gửi nhận trên phần mềm; (3) theo dõi, đôn
đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm để quản lý, cập nhật đầy
đủ, kịp thời các chỉ tiêu KT-XH.
c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông: (1) đảm bảo kỹ thuật, hướng dẫn,
hỗ trợ để các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng có hiệu quả phần mềm; (2)
triển khai thử nghiệm báo cáo định kỳ lĩnh vực CNTT theo Quyết định số
07/2020/QĐ- UBND trên phần mềm; thông báo, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn
vị, địa phương cập nhật số liệu báo cáo.
4. Đối với phần mềm theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri của tỉnh:
a) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: triển khai sử dụng phần mềm theo
dõi giải quyết kiến nghị cử tri tại địa chỉ: http://knct.laocai.gov.vn theo lĩnh vực,
chuyên ngành, địa bàn quản lý.
b) Giao Văn phòng UBND tỉnh: (1) làm đầu mối quản lý, vận hành phần mềm
theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri của tỉnh; (2) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm để theo
dõi, cập nhật kịp thời việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri.
c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổng hợp báo cáo chung về trả lời kiến nghị
cử tri của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh trên phần mềm.
d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông: đảm bảo kỹ thuật, hướng dẫn,
hỗ trợ để các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng có hiệu quả phần mềm.
Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, TCHC1, TCD1, VX1.
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