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 UỶ BAN DÂN TỘC 

Số:          /TB-UBDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 Hà  Nội, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn 

tại cuộc làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban  

 

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn 

đã chủ trì làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban về một số nội 

dung liên quan đến xây dựng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin báo cáo và 

duy trì Hệ thống quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng Internet. Tham dự 

có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng phòng thuộc Trung tâm Thông tin; 

Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Văn phòng 

Ủy ban; Đ/c Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Đ/c Trương Thị Bích Hạnh, 

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính.  

 Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban báo 

cáo; các ý kiến tham gia phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm 

Nông Quốc Tuấn kết luận như sau: 

 1. Đồng ý về chủ trương và nguyên tắc xây dựng Cổng dịch vụ công của 

Ủy ban Dân tộc. Giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy 

ban và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án, đảm bảo đầy đủ 

các điều kiện, nội dung theo quy định; xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ 

trì, đơn vị phối hợp, nguồn kinh phí thực hiện và tiến độ hoàn thành. Trình Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định.  

2. Đồng ý về chủ trương xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tích hợp, 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống báo cáo của Chính phủ. Giao Trung tâm 

Thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban và các đơn vị 

có liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án; gửi các vụ, đơn vị tham gia góp ý. 

Hoàn thành, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trong tháng 6/2020.  

3. Về duy trì Hệ thống quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng 

Internet: Giao Trung tâm Thông tin xây dựng phương án cụ thể, khả thi và hiệu 

quả, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét, chỉ đạo. Trước mắt, tiếp tục duy 

trì Hệ thống quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng Internet như hiện nay 

và phải tổ chức trực đảm bảo an toàn an ninh mạng theo quy định. 
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4. Về xây dựng phòng họp trực tuyến tại trụ sở cơ quan Ủy ban tại số 

349-Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội: Giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng Ủy ban và các đơn vị có liên quan tham mưu, khẩn trương đề xuất 

phương án cụ thể, trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định. 

 Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại 

cuộc làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban, Văn phòng Ủy ban 

thông báo để các vụ, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c); 

- Các TT, PCN UBDT (để b/c); 
- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT; 

- Thường trực Đảng ủy cơ quan; 

- Văn phòng BCS Đảng&ĐU; 
- Cổng TTĐT của UBDT; 

- Lưu: VT, HCTK. 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Lò Quang Tú 
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