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Ling Son, tháng 7 nãrn 2020

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VI1T NAM
Dic Ikp — Ttr do — Hnh phIic
THOA THUJN HOP TAC CHIEN LISOC
S: 32

/2020/TTHT/UBND-YNPT

Can cü B Lut dan sçr s 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 näm 2015;
Can cü Lut T chüc ChInh quyn dja phu'ang s 77/2015/QH13 .ngày 19
tháng 6 näm 2015;
Can cir Lut Thu'ang mui s 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 nàm 2005;
Can cu Luat Cong ngh thông tin s 67/2006/QH1 1 ngày 29 tháng 6 nam
2006;
Can cü Lu.t Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 näm
2014;
Can cir Ngh quy& s 1 7TNQ-CP ngay 07/3/2019 cüa ChInh phü v mt
so nhim vii, giâi pháp tr9ng tam phát triên ChInh phü din ti.'r giai don 20 192020, djnh huóTlg den 2025;
Can cir Nghj djnh s 25/201 6/ND-CP ngày 06 tháng 4 näm 2016 cüa
ChInh phü ye Diêu 1 to chüc và hoat dng cüa Tp doàn Biiu chInh Viên
thông Vit Nam;
Can cir nhu cu hcip tác giüa Uy ban Nhân dan tinh Lang San và Tp
doàn Buu chInh Viên thông Vit Nam;
HOrn nay, ngày 01 tháng 7 näm 2020, tai Uy ban nhân dan tinh Ltng San,
chüng tôi gôm:
1. UY BAN NHAN DAN TINH LJNG SO
tinh Ltng So'n)

(sau day gçi tt là UBND

Dja chi: dthng Hung Vixang, phu&ng Chi Lang, thành ph Lang Son
Din thoi: 02053.8 12.605
Dti din: Ong Nguyn Long Hài
Chrc vii: Phó Chü tjch Uy ban nhân dan tinh
2. TAP DOAN BUU CH!NH VIEN THÔNG VIIT NAM (sau day gçi
tat là Tp doàn VNPT)
Dja chi: Toà nhà VNPT, s 57 Hunh Thic Kháng, qun Dng Da, Ha
Ni.
Diên thoai: 024. 37930554.
Dai din: Ong To Dung Thai
Chüc vii: Phó Tng Giárn dic Tp doàn

UBND tinh Lang San và Tp doàn VNPT duc gç1 chung là "các Ben"
hoc "hai Ben" và duc gi riêng là "Ben".
Hal Ben cüng thng nht k k& Thôa thun hçp tác chin ltrçic v vin
thông và cong ngh thông tin giQa UBND tinh Ltng San và Tp doàn VNPT
giai dotn 2020 - 2025 vâi các diêu khoân ci the sau day:
Diu 1. Myc tiêu hqp tác
1.UBND tinh Ltng San và Tp doàn VNPT thông qua thôa thi4n hcip tác
chiên luqc ye viên thông, cong ngh thông tin vói mong muon phát huy tôi da
the manh cüa hai Ben, huy dng nguôn lrc tong hçrp dê h trçi nhau thrc hintôt
các chüc näng, nhim v11 nhäm nâng cao hiu qua hoat dng cüa mi ben, dông
thôi gop phân mang 1i lcd Ich chung cho chInh quyên, ngithi dan và doanh nghip.
2. Phát huy th mtnh là nhà cung cp djch vii vin thông, cong ngh
thông tin hang dâu ti Vit Nam, Tp doàn VNPT ru tiên triên khai các djch vi
viên thông, cOng ngh thông tin theo mô hInh chInh quyên din tir hixóng tâi
chInh quyên so, nên kinh tê so và xã hi so, gop phân dra tinh Lang San trâ
thành mt trong các dan vj di dâu ye img diing cong ngh thông tin trong các
tinh, thành phô trén Ca nuóc.
Diu 2. Nguyen tc h9'p tác
1. ThOa thun hçip tác hai Ben trên Ca s tir nguyen, bInh ding, hai ben
cüng có lqi, phü hçip vol chirc nãng, thim vii và the mtnh cüa mi Ben và phü
hçip vOi quy djnh cüa pháp 1ut, quy djnh ni b cüa mi Ben.
2. Ni dung hgp tác duc trin khai thng nht, thông su& tr UBND tinh
Lang San/Tip doàn VNPT den các cap, ngành, dan vj trirc thuc phü hqp vOi
mO hInh to chirc cüa mOi Ben. Môi Ben t?o diêu kin thun lçñ cho ben kia trong
vic to chirc trien khai và thc hin các ni dung trong ThOa thun hçip tác nay.
3. K thra và sü ding Co hiu qua ht tang vin thông, cong ngh thông
tin hiên có cüa tinh.
4. Các ni dung ThOa thun hçip tác gii]a các ben s duçc cii th hóa bang
các thOa thunIhçp dông rieng bit cho tüng nhirn vii hçip tác ci,i the tü khâu 1p
k hoach, xây drng phucing an trien khai, qui djnh trách nhim và quyen lçii cüa
môi Ben.
5. Các Ben thung xuyen trao di thông tin (djnh kS' hoc dt xut), dánh
giá, rut kinh nghim ye các ni dung hqp tác trithc khi trien khai mO rng phm
vi, quy mô hçp tác.
Diu 3. Phtro'ng thñ'c h9p tác
1. Trong khuônkh pháp lut và khá nàng, ngun lirc cüa hai Ben, UBND
tinh Lang San tao diêu kin thun lcd cho Tp doàn VNPT chü trI, phôi hqp
thc hin các ni dung triên khai irng dyng vin thOng, cong ngh thông tin phiic
vi cho vic xay drng chInh quyên din tü, do thj thông minh, chuyén dOi so tai
tinh Lang San.

2. Trong khuôn kh pháp 1ut và khâ näng, ngun lirc cüa hai Ben, Tp
doân VNPT uu tiên triên khai cho UBND tinh Ltng San các giái pháp, Cong
ngh tiên tiên nhât trong linh virc vin thông, cong ngh thông tin dê xây dmg
chInh quyên din ti, do thj thông minh, chuyên dôi sO cho tinh Lang San, phü
hçp vâi djnh hrn9ng phát triên cüa ChInh phü vâ diêu kin dc thü, müc d phát
triên cüa dja phuong.
3. Hai Ben cung cp, trao di thông tin kjp thñ, thung xuyên các vn d
lien quan ph%ic vii thim vii cüa rni Ben. Tto diêu kin thun lcii trong vic
tharn gia các chuung trmnh miic tiêu, chiên krçic và kê hoach phát triên cüa các Ben
nhàm h trçi cii the, thiêt thirc, nâng cao hiu qua hott dng thông qua hçip tác.
Diu 4. Ni dung hqp tác
Trong khuôn kh pháp lu.t cho phép, khâ nàng và ngun lirc cüa hai ben,
UBND tinh Ltng San tao diêu kin thun 1i cho Tp doàn VNPT tham gia thirc
hin các ni dung cong vic:
1. Hqp tác cling cp các giãi pháp, ti'ng diing Cong ngh thông tin phiic
vu cal cách hãnh chInh, xây dirng chInh quyn din tü hu'ó'ng tói chinh
quyen so
a) Tp doàn VNPT chü trI xây dirng vâ trin khai các giâi pháp cong ngh
thông tin vési cong ngh tiên tiên, phü hçip vth diêu kin, ca sO' ha tang e phiic
vii cho vic phát triên ,chInh quyén din tr cho tinh Lang San, hithng tói chInh
quyên so, nen kinh te sO và xã hi sO theo Nghj quyet so 17/NQ-CP ngày
07/3/20 19 cüa ChInh phü ye mt sO nhim vi, giâi pháp tr9ng tam phát trien
ChInh phü din tir giai doan 20 19-2020, djnh hithng den 2025.
b) Tp doàn VNPT phi hçp vâi UBND tinh Lang San trin khai chInh
quyen din tü nhàm nâng cao hiu 1irc, hiu qua hoat dng cüa b may hành
chInh nhà nuO'c và chat luvng phic vii nguO'i dan, doanh nghip cüa tinh Lang
San; phát trien chInh quyen din tü dira trén d lieu và d& lieu mO' huO'ng tói
ChInh phü sO, nen kinh te sO và xã hi so; bâo dam an toàn thông tin và an ninh
mng. Nhàm mic tiéu:
- Tip tiic h trçi cOng tác cal each thu tiic hành chInh toân din cho tinh
Lang San.
- Tang cithng tuong tác giüa chInh quyn vO'i ngithi dan và doanh nghip.
- Kêt nOi, tIch hqp, chia sé các ca sO' dü 1iu, các 1rng diving cüa các ngành,
dja phuang trong tinh; xây drng cong cii h tr báo cáo, thng kê, tng hqp,
phân tjch, dir báo, cânh báo.
- Cung cp dQ lieu mO' (Open data) cho ngui dan, doanh nghip.
- Xây drng Trung tam diu hành thông minh (IOC), tn diing näng 1irc
cong ngh d ho trçi ra quyet djnh dieu hành chInh xác, nhanh chóng.

c) Tp doàn VNPT phi hçip vói UBND tinh Ltng San báo darn nàng hrc
Ca sâ ha tang thông tin to ra h sinh thai so dáp irng nhu câu phát triên các irng
ditng, djch vi chInh quyên so.
2. Hqp tác trong lTnh vii'c xây dtrng h tang vin thông và Cong ngh
thông tin, phát triên do thi thông minh
a) Tp doàn VNPT phi hçip, h trçi tinh Lang San khâo sat dánhgiá tng
the hin trng các hoat dng irng diing Cong ngh thông tin, nhu câu ye httâng
mang truyên so 1iu chuyên dung trong các Ca quan Dáng, Nhà nuóc, nhu câu ye
luu tr d 1iu dê !p kê hoach dâu tu xây dirng ha tang viên thông và cong ngh
thông tin hi.râng den chInh quyên din tü cüa tinh.
b) Ip doàn VNPT hqp tác vci tinh Lang San phát trin ha tng rnng vin
thông di dng bAng rng t?i các khu vrc viing sâu, vüng xa, khu virc biên giói...
Phát triên h thông các diem phát song Wifi cong cong phiic vçi ngixYi dan tra ciru
djch vi cong và ho trç quâng bá và phát triên du ljch.
c) T.p doàn \TNPT xây dimg d an, quy hoach tng th& k hoach trin
khai chi tiêt ye do thj thông rninh cho tinh Lang San; hp tác dâu tu ca sâ ha tang
vin thông và cong ngh thông tin và các djch viii viên thông kbác phigic vigi vickêt
nôi, diêu hành và triên khai chInh quyên din tü và djnh hithng phát triên h tang
cho do thj thông minh cUa tinh trong phm vi nAng ligrc cüa Tp doàn.
3. Hç'p tác hoãn thin các giãi pháp bão dam an toàn, an ninh thông tin
Tp doàn VNPT tp trung ngun lçrc h trçi tinh Lang San cung cp giâi
pháp tong the ye an toàn, an ninh thông tin, nAng ligrc üng ciru, xü l sigr cO mat
an toàn thông tin, d.c bit là ha tang thông tin tr9ng yêu gän viii bào darn an
toàn, an ninh thông tin, an ninh quOc gia, bâo v thông tin cá nhân, tO chirc;
không dê l 19t thông tin thuc pham vi bI mt nhà nuóc, phát triên ben vüng
phü hçp vâi quy hoach và djnh huâng cüa tinh Lang San, bao gôrn:
a) Tu vn hoàn thin chInh sách an toàn, an ninh thông tin.
b) Xây digrng ca si ha t.ng cong ngh thông tin, cung cp giâi pháp bào
darn thigrc thi chInh sách an toàn thông tin dáp üng yêu câu phát triên chInh quyen
diên tir, hixóng tth chInh quyên so và phát triên ben vUng tai Tinh.
4. Hç'p tác trong linh virc phát trin ngu111 nhân ltyc vin thông và
cong ngh thông tin
a) Tp doàn VNPT phi hqp t chirc dào tao, bi duOng, xây digrng di
ngü can b phigi trach Cong ngh thông tin cho các Ca quan, don yj trigrc thuc
UBND tinh, phôi hçTp ho trçi trong viêc nâng cao trInh d chuyên ngành vin
thông và cong ngh thông tin cho can b, cong chüc tinh Lang San nhAm dáp
üng xu hu&ng cüa cuc cách mng cong nghip 4.0.
b) Tp doàn VNPT tao diu kin d các sinh viên vin thông và cong
ngh thông tin trên dja bàn tinh Lang San duçic thigic hành, thrc tp tai don vj;

tiép nhn các sinh viên giôi dáp 1rng dugc yêu câu tuyên dçing cüa Tp doân
VNPT ye cong tác ti don vj theo yêu câu.
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Dieu 5. Trach nhiçm cua cac Ben
1. UBND tinh Lang Son:
a) Tao diu kin thun lçii, phi hçip và cung cp các thông tin cn thit d
Tp doàn VNPT có the thirc hin các ni dung hgp tác, tiên hành cong tác
nghiên cCru, khâo sat, xây dirng và triên khai chInh quyên din tü vâ do thj thông
minh cho tinh Ltng Son;
b) B trI nhân 1irc, trang thit bj, pMi hçxp chat ch vcii Tp doàn VNIPT
thirc hin cong vic theo các ni dung hçip tác Cigi the;
c) Chi dao, hrn9ng dn các si, ban, ngành, don vj trVc thuc UBND tinh
Lang Son phôi hçp vói Tp doàn VNPT triên khai các ni dung cüa ThOa thun
hqp tác nay.
d) Ta° diu kin cho Tp doàn VNPT tham gia hcip tác trin khai các dir
an trong linh vrc vin thông, cong ngh thông tin duOi hInh thirc BOO, BOT,
PPP, thuê djch v1i cong ngh thông tin, dâu thâu tai tinh Ltng Son theo quy djnh
cüa pháp 1ut.
2.TpdoànVNPT:
a) Cam kt si~ diing ngun lirc tt nht (trong phm vi diu kin cho
phép), dáp irng nhu câu day manh 1mg diing cong ngh thông tin trong các hoat
dng cUa UBND tinh Lang San;
b) Cam k& tr vn, giii thiu và trin khai cho UBND tinh Lang San các
cong ngh méci nhât, thành tiru mcci nhât trong linh vuc viên thông, cong ngh
thông tin; phôi hgp vâi UBND tinh Lang Son trien khai các hoat dng theo kê
hoach duçic phê duyt;
c) Trin khai các chInh sách uu dãi cho UBND tinh Lang Son phü hqp
vth quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh ni b cüa Tp doàn VNPT khi si'r dicing
djch vi viên thOng, Cong ngh thông tin cüa Tp doàn;
d) B trI và bão darn ngun 1rc chuyên gia có kinh nghim phü hçp trong
linh vçrc üng ding cong ngh thông tin d xây dmg, triên khai các dê an, d,r an
hiu qua, phü hcip vj diêu kin cüa tinh; dé xuât các giâi pháp phát triên các
phân mém ng dicing và djch vi cong theo tiêu chuân nhât quán, tIch hçip các
üng diing có san và darn báo ket nOi viii các 1rng diing chuyên ngânh do các co
quan trung ixong triên khai theo dung các quy djnh cüa nhâ nixc.
e) Cam kt hçip tác vOi các di tác lan trong và ngoài nuac và sr ding các
cong ngh hin dai that báo darn cüng tham gia phát triên và triên khai các hoat
dng üng dirng cong ngh thông tin trong CáC co quan nhà nuâc tinh Lang San
v&i trng tarn chInh quyen so và các linh virc ct th nhu nông nghip, du ljch,
giao thOng, y tê, giáo dic, an ninh cong cong, quy hoach do thj,... nhm giãi
quyet các van dê d.t ra cüa tinh.

Diu 6. T chIrc thiyc hiên
Trén Co s& các ni dung cüa Thôa thun hçip tác, UBND tinh Ling Son và
Ip doàn VNPT thông nhât dâu môi lam vic cüa môi Ben dê trao dôi thông tin,
triên khai các ni dung theo các diêu khoãn cüa Thôa thun hçip tác nhtr sau:
1. D.0 mi chü trI, phi hçip thirc hin thôa thun hçip tác chung:
a) UBNID tinh Ltng Son:
Don vj: S& Thông tin và Truyn thông tinh Ltng Son
Dti din: Ong Nguyn Quang Huy
Chüc vii: Giám dc
Din tho.i: 0886.133.688 Email: nqhuy1angson.gov.vn
b) Tap doàn VNPT:
Don vj: VNPT tinh Ltng Son
Dti din: Ong Nguyn Van L
Chrc vii: Tnthng di din, Giám dc Vin thông Lang Son
Din thoi: 0913.277.780

Email: lynv@vnpt.vn
Trong tru&ng hcip có sr thay di ngithi di din, các Ben có trách nhim
thông báo trirc tiêp, kjp thii t&i don vj dâu môi cüa Ben kia.
2. Các d.0 mi phi trách trin khai thc hin Thôa thu.n hcip tác di v&i
trng hott dng the theo sir phân cong cüa lânh dto hai Ben;
3. Vâi mi ni dung hgp tác, các Ben chi rô don vj trin khai thirc hin,
xây dçrng kê hoch hçp tác, djnh k' báo cáo länh dao hai Ben. Theo djnh k'
hang näm, các ben to chüc so kêt, dánh giá và chuân bj ké hoch hoat dng cho
näm tiêp theo nhàm day mnh hiu qua phôi hgp thirc hin theo các ni dung
cüa ThOa thun hçip tác.
Diu 7. Cam két thtjc hin
1.UBND tinh Lang Son và Tp doàn VNPT cam k& thirc hin dung theo
diêu khoán dã thông nhât tai ThOa thu.n hçip tác nay.
2. Trong qua trInh thrc hin, nu có vn d phát sinh hoc cn thay dM
ni dung cüa ThOa thun hçp tác, hai Ben sê cüng trao dôi và thông nhât sira dôi
phü hçip. M9i thay dôi,bô sung ThOa thun hp tác nay phâi duçic các Ben trao
dOi thông nhât và 1p bang van bàn duc k bâi di din có thâm quyên cüa hai
Ben. Không Ben nào dugc quyên chuyên nhung, chuyên giao mt phân hoc
toàn b ThOa thun hçp tác nay cho bat kS' Ben thu ba nào neu không có si
dông tru&c bang van bàn cüa Ben cOn l.i. M9i thông tin phát sinh tir/liên quan
den ThOa thun hp tác nay dixc coi là thông tin mit. Các Ben cam kêt không
tiet i cho bat kS' Ben thu ba nào khi ch.ra duc sir dông ' truóc bang van ban
cüa Ben con 1i, ngoi tth yêu câu bang van bàn cüa co quan nhà nuóc có thm
quyen theo quy djnh cüa pháp 1ut.

3.Các Ben cam kt s không thirc hin bt cü hành vi nào lam ânh hung
không tot den hInh ánh, uy tin và lçii ich cüa nhau trong qua trinh thirc hin các
ni dung cüa ThOa thun hcip tác nay.
Diu 8. Hiu lii'c thi hành
1. ThOa thi4n hçp tác nay có hiu hrc k tü ngày k cho dn ht ngày
31/12/2025. Truâc khi két thüc thOa thun hgp tác 6 tháng, hai Ben së tong két,
dánh giá kêt qua và xern xét, dê xuât các ni dung hcip tác tiêp theo.
2. ThOa thuin hçrp tác nay có th chm düt truóc thii htn theo d nghj cüa
mt Ben vào bat cü thii diem nào vâi diêu kin phâi thông báo tnthc bang van
bàn cho Ben kia It nhât 01 tháng và di.rc Ben kia chap thun.
3. Vic chm düt ThOa thun hp tác nay không ânh huâng dn hiu hrc
cüa các van bàn ma hal Ben dã k ket truc do, con hiu hrc; cüng nhtr không
ânh hix&ng tói các thOa thi4n/hqp dông cii thêkhác dang con hiu lirc phát sinh
tir ThOa thun hçip tác nay ma hal Ben dã k kêt.
4. Tnthng hp các van bàn quy phrn pháp
dn chiu trong ThOa
thun hçip tác nay ducic thay the hoc sira dOi, bô sung thI thrc hin theo quy
djnh ti van bàn mâi thay the hotc sàa dôi, bô sung do.
lust

Các Ben cam kt nguO!i di din k kt ThOa thun cüa mi Ben là ngi.thi
dai din hqp pháp cüa môi Ben.
Thoâ thi4n hçip tác nay gm 8 Diu, &rçic thành 1p 06 (sau) bàn có ni
dung và giá trj pháp 1 nhu nhau, mOi ben git 03 (ba) bàn gôc de thrc hin./.
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