
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NQ-HĐND Ia H’Drai,  ngày       tháng       năm 2022 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm hành 
 chính điều hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 

phủ ban hành Quy định về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 
vốn ngân sách của nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban 
Thường  vụ Tỉnh ủy  về việc chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định  

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy  

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 
2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện Ia H’Drai về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 
thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện Ia H'Drai khóa XI, kỳ họp thứ 3 về phương hướng, nhiệm vụ  
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Ia H’Drai về ban hành Chương trình hành động triển khai 

thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 



2 

Căn cứ Thông báo số 436-TB/HU ngày 03 tháng 3 năm 2022 Kết luận của 
Ban Thường vụ Huyện ủy tại Hội nghị thường kỳ tháng 2 tháng 2022; Thông báo 

số 05/TB-TTHĐND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân 
dân huyện Ia H’Drai về kết luận Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp 
lần thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Ia H’Drai về thẩm định, phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Trung 

tâm hành chính điều hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Báo cáo 
thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm hành chính điều 
hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

1. Mục tiêu đầu tư: Với mục tiêu hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng 
cao hiệu quả phục vụ, lấy Nhân dân làm trung tâm của hoạt động quản lý hành 

chính nhà nước, việc xây dựng hệ thống Trung tâm hành chính thông minh các cấp 
nói chung và cấp huyện nói riêng là một nhiệm vụ thiết yếu và đòi hỏi lộ trình cụ 

thể, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đây được xem là một bước tiến 
lớn trên lộ trình tiến tới xây dựng đô thị thông minh kiểu mẫu trên địa bàn huyện, 
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng phát 
triển bền vững. 

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới Trung tâm giám sát điều hành thông 
minh với đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc tích hợp, giám sát 

điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Ia H’Drai bao gồm các  
lĩnh vực trọng tâm, nóng cần ưu tiên triển khai ngay để phù hợp thực tiễn tại 

Huyện bao gồm Hệ thống nền tảng: Trung tâm giám sát điều hành Trung tâm hành 
chính thông minh (IoC); Nền tảng tích hợp Trung tâm hành chính thông minh và 

các phân hệ gồm: Hệ thống Giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông; Quản lý 
thông tin báo chí và truyền thông Reputa; Hệ thống phòng họp không giấy tờ 

(Ecabinet); Wifi công cộng; Giáo dục thông minh; Y tế thông minh; Tin nhắn 
thương hiệu SMS Brandname. 

3. Nguồn kinh phí: Cân đối ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa 

và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025, tiến độ thực hiện: Từ năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân 
dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc thực hiện. 
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3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khóa XI, 
nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022./. 

 
Nơi nhận:       
- Thường trực Huyện ủy (b/c);  
- Thường trực HĐND huyện;  
- UBND huyện; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 
- Thường trực HĐND - UBND các xã; 
- Lưu: VT-TH. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lương Văn Thám 
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