UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1634/STTTT-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2021

V/v triển khai hệ thống dữ liệu mở
tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND
tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ
thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập, khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo... cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân… hệ thống
dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế đã được xây dựng và đưa vào hoạt động tại hai
địa chỉ:
- https://data.thuathienhue.gov.vn;
- https://opendata.thuathienhue.gov.vn.
Hệ thống này đã cung cấp công cụ hỗ trợ liên kết dữ liệu, chia sẻ dữ liệu.
Để cung cấp đầy đủ các loại dữ liệu dùng chung cơ bản lên hệ thống, Sở Thông
tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị:
1. Các cơ quan, đơn vị cử nhân sự làm đầu mối để thực hiện công việc chia sẻ
dữ liệu; đăng ký lịch tập huấn với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh để được
hướng dẫn sử dụng hệ thống dữ liệu mở.
2. Trung tâm CNTT tỉnh tổng hợp danh sách đăng ký cán bộ đầu mối của
các cơ quan, đơn vị; sắp xếp lịch để tổ chức tập huấn, hỗ trợ các đơn vị triển
khai việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống.
3. Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh phối hợp Trung tâm
CNTT tỉnh đảm bảo hạ tầng và hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.
Các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai gửi về Sở Thông tin và Truyền
thông trước ngày 25 của tháng cuối Quý để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp
triển khai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- TT. HueIOC;
- Lưu: VT, CNTT.
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