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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc I4p — Tiy do — Hnh phüc
Cam Xuyên, ngày 29 tháng 8 nám 2019

Ye viêc trién khai BQ Tiéu chi vaphAn
mém dánh giá Chmnh quyên diin t

KInh gài:
- Phông Van boa - Thông tin;
- U ban nhãn dan các xä, thj trãn.
Thçc hien Cong van s 765/Sri i i-CNTT ngày 26/8/2019 cüa Sâ Thông
tin và Truyén thông v& viec trin khai B Tiêu clii và phAn m&m dánh giá ChInh
quyk dien tfr CC Co quan nba nuOc trén dja bàn tinh. Dé có s lieu dánh giá và
chun bj t& cho viec trin khai phàn mm dánh giá ChInh quyn dien tà, UBND
huyn yêu cAu:
1. UBNID cac xã, thj trAn: Tng hqp dU lieu báo cáo (theo mu) gin bàn
mm va k' s6 qua phn m&m TDOffice v UBND huyn qua phông Van hóa Thông tin trtrfrc ngày 05/9/2019.
2. Phbng Van hoa - Thông tin ph61 hqp vói Van phông HDND-UBND
huyn ttng hgp dft lieu cüa huyn; theo doi, huâng din, don dôc UBND các
xa thj tr.n tri&i khai thvc hien dam bào cac diu kien d t chfrc tp hu&n va
kim chng dü lieu theo ká hoach cüa tinh.
Day là nOi dung quan tr9ng lien quan dn cong tác üng dvng cong ngh
thông tin Va CC chi s trong cái each hãnl-i chinh trén dja bàn huyên, yêu cu cac
don vj nghiêm tue trin khai thije
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- Chñ tjch, các PCT UBND huyn;
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