Họp báo về chuỗi sự kiện CNTT diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: VGP/Thế Phong.
Chiều 23/7/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện về CNTT và Hội nghị
thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, diễn ra từ 25-30/7/2019.
Chuỗi sự kiện về CNTT diễn ra tại TP. Huế được bắt đầu từ ngày 25/7/2019 bằng Hội nghị xúc tiến đầu tư
CNTT và công bố dịch vụ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên-Huế; đồng thời
công bố quyết định kết nạp HUECIT vào Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung và trao giấy chứng nhận đầu
tư cho một số doanh nghiệp đầu tư phát triển CNTT tại tỉnh.
Đặc biệt, ngày 26/7/2019 sẽ diễn ra Hội thảo quốc gia về CPĐT - một diễn đàn hàng đầu, nơi các nhà lãnh đạo
cấp cao và các chuyên gia công nghệ gặp gỡ, thảo luận về chính sách đầu tư, giải pháp phát triển CNTT toàn
diện, thúc đẩy xây dựng hệ thống CPĐT, giúp Chính phủ nâng cao năng lực vận hành và quản lý quốc gia.
Hội thảo có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; lãnh đạo Bộ TT&TT;
đại diện các chuyên gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong, ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực thông tin,
truyền thông...
Tại hội thảo sẽ có các báo cáo tham luận của Bộ TT&TT về lộ trình và thách thức phát triển Cổng Dịch vụ công
quốc gia; khung kiến trúc CPĐT và hệ thống tiêu chuẩn kết nối phục vụ việc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc
gia và Hệ thống điện tử một cửa của Văn phòng Chính phủ; đồng bộ hệ thống CPĐT với nền tảng thành phố
thông minh góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Thừa ThiênHuế...
Ngoài ra còn có các bài tham luận, chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố và của các tổ chức, chuyên gia
quốc tế trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp, về chuyển đổi CPĐT,
giải pháp tối ưu hóa hạ tầng hệ thống CPĐT và cổng dịch vụ trực tuyến, giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán
không dùng tiền mặt...
Trong khuôn khổ Hội thảo sẽ tổ chức các phiên tọa đàm về thách thức và giải pháp phát triển Cổng Dịch vụ
công quốc gia giai đoạn 2015-2020; chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước góp phần hoàn thiện Chính phủ
số - mô hình và giải pháp công nghệ; định hướng chuyển đổi số làm nền tảng phát triển Chính phủ số giai đoạn

2020-2025; cải cách, tinh giảm thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển các dịch vụ công trực tuyến...
Trong dịp này, từ 28-30/7/2019, tại TP. Huế cũng diễn ra Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.
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(Theo: Báo điện tử Chính phủ - Ngày đưa tin: 23/07/2019)

