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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
Sô:L/UBND-VHTT
V vic tang cumg chi d?o, to chirc
üng diing CNTTtrong CCHC, xây
drng ChInh quyên din tir các cap

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc
Cm Xuyên, ngày L7háng 9 nám 2019

KInh g11i:
- Các phông, ban, co quan, doan th cp huyn;
- U' ban nhân dan các xâ, thi trân.
Thrc hin Cong van s 827/STTTT-CNTT ngày 17/9/20 19 cüa S Thông
tin - Truyn thông v vic tang cung chi dao, t chirc ng diing cong ngh
thông tin (CNTT) trong cái cách hành chInh (CCHC), xây dung ChInh quyn
din tfr các cp. D hoàn thành các nhim vii irng dng CNTT theo K hoach s
2611/KH-UBND ngày 30/11/20 18 cüa UBND huyên, nâng cao các chi so hin
dai hóa nn hành chInh, dam báo thçrc hin hiu qua cong tác cái cách hành
chinh, xây drng ChInh quyn din tir cp huyn, xA, UBND huyên yêu cu cac
phông, ban, ca quan, dan vi, UBND các xã, thj trn (g9i tt là dan vj) thrc hin
các ni dung sau:
1.Chü dng dy mnh cOng tác tuyên truyn v cài cách hânh chinh và
các ni dung cn trin khai trong cãi cách hành chInh, xây drng ChInh quyn
din tfr theo các K hoach tuyên truyn câi cách hành chInh hang näm cüa
huyên, cüa dan vj mInh, trong do chü tr9ng tuyên truyên ye sap xêp, sap nhâp,
tinh g9n b may cp xã; v djch vii cong trçrc tuyn, v tip nhn và trá kt qua
giài quyt thu tiic hành chInh qua djch vii bu'u chInh cong Ich; v nâng cao k'
näng CNTT cüa can b cOng chirc, viên chüc trong tin trInh xay dirng ChInh
quyn din tr....
2. Tip tiic thirc hin hiu qua Quyt dnh s 07/2 011/QD-UBND ngày
25/5/2011 quy djnh v t chüc thirc hin rng dung Cong ngh thông tin trong
hoat dng cüa các ca quan Nha niióc trên dja bàn tinh Ha Tinh và Quyt djnh s
33/2 015/QD-UBND ngày 3 1/7/2015 sira di, b sung mt s diu Quyt djnh s
07/2 011/QD-UBND và các van bàn chi dao v rng ding CNTT, hin dti hóa
nn hânh chInh, xây dimg ChInh quyn diên tCr, bào dam an toàn thông tin
mng...
3. Phôi hgp, cung cap day dü, kjp thi thông tin, tài 1iu có lien quan trong
qua trInh tin h9c hóa và trin khai các üng dng; tip tçic s1r dng hiu qua cac
phn mm nghip vv, phn mm dung chung, cung cp djch vii cOng trixc tuyn;
cOng khai, minh bach hoat dng cüa chInh quyn trên Cng/Trang thông tin din

t1r cüa dja phucmg theo Quy& djnh sé 739/QD-UBND ngày 22/3/2017 cüa
UBND tinh và Lust Tip cn thông tin.
4. Các phông, dun vj chuyên môn, Trung tam hành chInh Cong huyn,
UBND các xã, thi trn: quán triêt can b, Cong chüc dun vj mInh thirc hin nhn
so tr1rc tuyn di vi các TTHC có djch v cOng m'crc d 3, dng thôi tuyên
truyn, 4n dng và hiió'ng dn trrc tip cho t chirc, cá nhân bit và sr drng
djch vu cOng trrc tuyn miirc d 3 khi gi'ri h so giao djch.
5. Phông Van hóa - Thông tin, Van phông HDNID-UBND huyn, UBND
các xã, thj trn: thuô'ng xuyên rà soát, kim tra kt qua rng ding CNTT d tham
miiu kjp thi; cp nht dt 1iu len phn mm dánh giá chInh quyn din tiir kjp
thii, dy dU và chInh xác, bão dam ch d báo cáo djnh kr và phiic vii dánh giá
mirc d xay dmg ChInh quyn din tü theo Quy& djnh s 3 65/QD-UBND ngày
28/01/2019 cüa LTBND tinh ban hành B tiêu chI dánh giá rnüc d xây drng
ChInh quyn din tir cüa các co quan nhà nuâc trên dja bàn tinh Ha Tinh; tham
mixu xây drng K hoich t'rng d1ing CNTT nàm 2020.
Nhân duc Cong van yêu cu các don vj nghiêm the trin khai thirc hin./.
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UBND TINH HA TTN}{
S( THÔNG TiN VA TRUYEN THÔNG

CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA V11'T NAM
JJc 1p - Tir do - Htnh phtIc

S: 827 /STTTT-CNTT

Ha Iin/'z, ngày 17 tháng 9 nãrn 2019

V/v tang cithng chi do, t chirc irng diing
CNTT trong CCHC, xây dirng ChInh quyên
diên tir các cap

KInh gli:
- UBND các huyn, thành ph, th xã;
- UBND các xã, phrnmg, thj trk.
Trong nhttng 11am vira qua, UBND cap huyên, cap xä dã quan tam, to
chirc thirc hin có hiu qua các Quyêt djnh cUa UBND tinE: Quyet djnh sO
07/20 1 1/QD-UBND ngày 25/5/2011 quy dinh ye t chrc thc hin ü'ng dung
Cong ngh thông tin trong hoat dng cüa các ca quan Nba nuóc trên dja bàn tinh
Ha TTnh và Quyêt djnh 33/2015/QD-UBND ngày 3 1/7/2015 sira dôi, bô sung
mt
diêu Quyêt dinh
07/2011/QD-UBND. Cii the, dã quan tam dâu tu co'
s h tng CNTT, üng dimg các phân mêm nghip
phân mérn dung chung;
xây dng Công/Trang thông tin din tr; tuyên dimg, bô trI và bô nhim can b
chuyên trách CNTT, quan tam dào tao, bôi du'O'ng nghip vii và chi trá chê d
dc thñ cho can b theo quy dlnh. Nhcmg kêt qua do dã gop phân day manh irng
diing CNTT trong cái cách hành chInh và trng bixO'c xây drng ChInh quyën din
t11các cap.
so

so

so

vv,

Tuy nhiên trong qua trInh thrc hin, vn con mt s v.n d c.n drnc quan
tam ho'n, nhu: Hiêu qua khai thác dich vi cOng tlVc tuyên müc do 3, müc dO 4
con thâp; mirc d cOng khai rninh bach cüa Công/Trang thông tin din tir các
cap, dc biêt là cap xã cOn nhiêu han chê; müc do hoàn thành kê hoach CNTT
hang näm chua cao; can b chuyên trách chua phát huy hét khâ näng trong thrc
thI nhiêm vu;...
Vi vy, d hoàn thành các nhim vi1 i'rng drng CNTT trong hin dai hóa
nên hành chinh, dam bão thrc hiên hiu qua cOng tác cái cách hành chinh, xây
drng ChInE quyên din tO' các cap, SO' Thông tin và Truyên thông dé nghj
UBND cap huyn, cap xã tiêp tiic quan tarn, to chüc th?c hiên tot môt sO nOi
dung sau:
1. ChU dng dy rnanh cOng tác tuyên truyn v cái cách hành chInh và
các ni dung can triên khai trong cãi cách hành chInh, xay drng ChInh quyn
din tO' theo các Kê hoach tuyên truyên each hành chInh hang näm cüa tinh, ciia
da phucing mInh; tuyên truyên ye sap xêp,
nhp, tinh gQn hO may cap xã; ye
djch vi cOng trirc tuyên, ye tiêp nhn và trã kêt qua ye thu tiic hành chInh qua h
thông thm din; ye nang cao k5'i näng CNTT cüa can b cOng chO'c, vien chO'c
trong lien trInh xay dirng ChInh quyen din tO' các cap;....
sap

I

2. Tip tçic thirc hin hiu qua Quyt dinh s 07/2011/QD-UBND ngày
25/5/2011 và Quyêt djnh so 33/2015/QD-UBND ngày 3 1/7/2015 cüa LTBND
tinh d nêu trên và các van bàn chi do ye img diitng CNTT, hin dti boa nên
hành chInE, xây dung ChInh quyn din tcr, bão dam an toàn thông tin mng (da
duqc dãng tãi day dü trên trang Cong báo Ha TTnh: qppl.hatinh.gov.vn).
3. Chi do Phông VAn hóa - Thông tin, can b chuyên trách CNTT cp xa
thtthng xuyên rà soát, kiêm tra kêt quA üng drng CNTT dê tham mru kjp thai;
phát huy hiu quA vic tix danE giá; bAo dAm chê d báo cáo djnh ki và phiic vi
dánh giá müc d xây drng ChInE quyên din tir theo Quyêt djnh so 365/QDUBND ngAy 28/01/2019 cüa UBND tinh ban hành B tiêu chI dánh giá mirc d
xay dung ChInh quyên din tir cüa các cci quan nhA nuóc trén da bàn tinh Ha
TTnh.
4. Chi dto các phèng chuyên mon cp huyn, cong chüc chuyên mon cp
xA có trách nhim phôi hçTp, cung cap dAy dü, kjp thè'i thông tin, tAi 1iu có lien
quan trong qua trInh tin h9c boa và triên khai các lrng d1ing; tiêp tiic sir ding
hiu quA các phân mêm nghip vi, phAm mêm dung chung, cung cAp djch vii
cOng trrc tuyên; cong khai, minh bach hot dng cüa chInh quyên trên
Công/Trang thông tin din tir cüa dja phucrng theo Quyêt djnh sO 739/QDUBND ngày 22/3/2017 ci1a UBND tinE và Lut Tiêp cn thông tin.
5. Chi dao rà soát, thirc hin d.y dü cAc nhim v quy dnh cho cAn b
chuyên trách CNTT và các nhim vi dA dê ra trong Kê hoch üng diing CNTT
nAm 2019; dông thi xác djnh các miic tiêu, nhiêrn vu phü hp, chuân b nguôn
1rc cho Ké hotch ng ding CNTT nAm 2020.
D nghj UBND các huyn, thAnh ph, thj xA và UBND cAc xA, phng,
thj trân quan tam thirc hin./.
Noinhân:
- Nhu trên;
- UBND tinh (b/c);
- PhOng VHTT các huyn, TP, TX;
- Lãnh dao S;
- Lmi: VT, CNTT2.
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