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Cao Bằng, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thực hiện Quyết định số
127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của
Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố.
Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí
tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Chiến lược, được gửi qua
Hệ thống quản lý văn bản iOffice 4.0 kèm theo Công văn này), Chủ tịch UBND
tỉnh có ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức
năng, nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ triển khai
thực hiện Chiến lược, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; đẩy
nhanh ứng dụng các giải pháp TTNT trong quản lý đô thị, quản lý xã hội và
hành chính công.
2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham
mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực
hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, lấy ý kiến các đơn vị liên
quan, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 15/4/2021.
3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tham
mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí nhà nước theo phân cấp thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ nêu trong Chiến lược thuộc thẩm quyền của địa phương để xây
dựng dự toán kinh phí cụ thể, triển khai thực hiện theo quy định; lồng ghép các
nhiệm vụ giao cho các đơn vị trong các chương trình mục tiêu quốc gia khác có
liên quan; huy động các nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân, các doanh
nghiệp trong và ngoài nước tham gia thực hiện Chiến lược trên địa bàn theo quy
định pháp luật.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, Thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- CV: KT, TH, KGVX, TTHCC;
- Lưu: VT, CN.
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