
ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:        /UBND-BQLDA
V/v phối hợp khảo sát chi tiết hạng mục 
năm 2022, thuộc dự án Xây dựng đô thị 

thông minh thành phố Chí Linh giai đoạn 
2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Chí Linh, ngày      tháng 10 năm 2022 

              Kính gửi:
- Công an thành phố Chí Linh;
- Các cơ quan, đơn vị: Văn hóa Thông tin; Tài nguyên và Môi 
trường; Quản lý đô thị;  Ban Quản lý di tích thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân 
dân thành phố Chí Linh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đô thị thông 
minh thành phố Chí Linh (giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030); Quyết định số 
1588/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thành phố Chí Linh về việc phê duyệt 
Dự án đầu tư Xây dựng đô thị thông minh thành phố Chí Linh giai đoạn 2020-2025, 
định hướng đến năm 2030. Đến nay hệ thống trung tâm giám sát điều hành năm 2021 
thuộc dự án đã hoàn thành. Bao gồm các hạng mục: Phần mềm trung tâm giám sát 
điều hành thông minh; Phần mềm Camera giám sát an ninh tập trung; Phần mềm 
giám sát thông tin báo chí/mạng xã hội; Phần mềm giám sát xử phạt vi phạm giao 
thông; Tổng đài hỗ trợ giải đáp thủ tục dịch vụ công; Trang thiết bị CNTT tại Trung 
tâm IOC và camera giám sát an ninh trật tự, giao thông.

Để dự án được đầu tư đồng bộ, phục vụ công tác giám sát, điều hành các 
hoạt động quản lý của thành phố. Đảm bảo tiến độ thực hiện theo phân kỳ đầu tư 
của dự án. UBND thành phố Chí Linh giao các phòng, ban, đơn vị thực hiện một 
số nhiệm vụ như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Ban quản lý di tích; Đơn 
vị tư vấn và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát các hạng mục liên quan Du 
lịch thông minh.

2. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường; 
Phòng Quản lý đô thị; UBND các xã, phường; Đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát chi 
tiết và đề xuất các vị trí lắp đặt camera giám sát giao thông, an ninh trật tự.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả rà soát và đề xuất về Ủy ban 
nhân dân thành phố (qua Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tổng hợp) trước ngày 
29/10/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên (Để thực hiện);
- Lãnh đạo UBND thành phố (Để báo cáo);
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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