ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 623 /QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển
thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh
giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một
số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 20192020, định hướng 2025;
Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn
2018-2025 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh
Thuận;
Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông
minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;
Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về các nguyên tác định hướng về công nghệ
thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam;
Căn cứ Thông báo số 127/TB-VPUB ngày 12/5/2022 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc
Nam tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng và phát
triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn
2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 18/5/2022; ý kiến thẩm định của Sở
Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 807/STTTT-CN ngày 05/4/2022 về Đề
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án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang-Tháp Chàm trở thành đô thị
thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Xây dựng và phát
triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn
2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chủ
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, hướng dẫn
và triển khai thực hiện theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang –
Tháp Chàm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC,VXNV;
- Lưu: VT. TL
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