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Kính gửi - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 

phủ điện tử (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36a/NQ-CP) và Kế hoạch số 1136/KH-

UBND ngày 03/3/2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP trên địa bàn tỉnh.  

Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động 

của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: 

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai đồng bộ trong các cơ quan 

nhà nước giúp cho việc gửi, nhận liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

được thực hiện thuận lợi. Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai mở rộng; 

Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện đã được quan tâm 

đầu tư, khai thác tương đối tốt; Phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa đã triển khai 

xong giai đoạn 1 và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại 100% các cơ quan nhà 

nước cấp tỉnh, huyện, xã,… giúp cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên mạng 

thuận lợi, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.  

Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ đặt ra, hiệu quả ứng dụng vào công tác quản lý chưa cao. Một số cơ quan, 

đơn vị chưa tích cực triển khai các ứng dụng CNTT nền tảng cho chính quyền điện tử: 

Thư điện tử công vụ, Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Cổng thông tin điện 

tử, Phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa, Dịch vụ công trực tuyến,.. Người đứng 

đầu một số cơ quan nhà nước chưa gương mẫu, quyết tâm trong việc ứng dụng CNTT 

vào công việc. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế, chưa theo 

kịp với nhu cầu về ứng dụng trực tuyến; năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách về 

CNTT, quản trị mạng còn hạn chế; một số ứng dụng CNTT thiếu đồng bộ, chưa đảm 

bảo tính liên thông; công tác tuyên truyền phổ biến ứng dụng CNTT chưa sâu rộng; 

an toàn và bảo mật thông tin chưa được chú trọng đúng mức; nhiều đơn vị chưa xây 

dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP, chưa triển khai các công việc được 

giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh, việc cung cấp các số liệu phục vụ xây dựng chính 

quyền điện tử thực hiện chưa nghiêm túc làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh,.. 

Để tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, kịp thời triển khai các công việc theo Nghị quyết 

số 36a/NQ-CP và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh yêu cầu Thủ 
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trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện 

nghiêm túc các công việc sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải gương mẫu, quyết liệt hơn nữa 

trong việc sử dụng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. Tăng cường 

chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành của đơn vị; 

quyết liệt tổ chức triển khai các ứng dụng CNTT nền tảng xây dựng chính quyền điện 

tử: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, 

Phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa, Dịch vụ công trực tuyến,... Chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai các ứng dụng nền 

tảng nói trên tại ngành, địa phương mình.  

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Nội vụ triển khai 

Phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa xong trước 31/12/2016. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử liên 

thông như hình thức Văn phòng UBND tỉnh gửi, nhận văn bản điện tử với các đơn vị 

(nếu không có file điện tử của văn bản nhận được trên Phần mềm Quản lý văn bản và 

điều hành thì không xử lý văn bản đó) bắt đầu từ tháng từ ngày 10/10/2016. Áp dụng 

chữ ký số khi gửi văn bản điện tử của cơ quan gửi qua hệ thống Thư điện tử công vụ, 

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, văn bản đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử các cơ quan từ ngày 10/10/2016. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai Phần mềm Quản lý văn bản và 

điều hành đến cấp xã xong trước ngày 31/12/2016 theo yêu cầu tại Kế hoạch số 

1136/KH-UBND ngày 03/03/2016 của UBND tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai một số dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 

2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công 

trực tuyến thực hiện năm 2016. 

- Gắn trách nhiệm của bộ phận, cán bộ tham mưu về ứng dụng CNTT với kết 

quả triển khai, trách nhiệm tham mưu, đề xuất, thực hiện chế độ báo cáo tình hình ứng 

dụng CNTT tại ngành, địa phương mình. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, cán bộ liên quan, định kỳ hàng tháng tổng hợp, cung 

cấp số liệu về tình hình ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu. 

2. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Chủ trì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp tăng cường sử dụng văn 

bản điện tử trong các cơ quan nhà nước; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc gửi, nhận 

liên thông văn bản điện tử giữa UBND tỉnh với các cơ quan, địa phương trong tỉnh và 

các cơ quan trung ương. 

- Tham mưu, đề xuất đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ sự chỉ đạo, điều 

hành tại Văn phòng UBND tỉnh.  

 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: 
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- Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả ứng dụng các phần 

mềm nền tảng xây dựng chính quyền điện tử của các ngành, địa phương. 

- Chủ trì phối hợp Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, đánh giá xếp 

loại việc ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trong 

tỉnh hàng năm. 

- Hướng dẫn, bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả hoạt động chuyên môn của cán bộ 

chuyên trách CNTT các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc triển khai Phần mềm ứng dụng tại bộ phận 

một cửa, các dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị. 

4. Sở Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các đơn vị triển khai 

giai đoạn 1 dự án Ứng dụng phần mềm tại bộ phận một cửa nhanh chóng đưa vào sử 

dụng để tăng cường cải cách hành chính; triển khai ngay giai đoạn 2 của dự án để 

cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh xong 

trước ngày 31/12/2016. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 năm 2016 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản 

số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016.  

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, 

đánh giá xếp loại việc ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử các cơ quan nhà 

nước trong tỉnh hàng năm. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT xây 

dựng chính quyền điện tử là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện. Đơn vị nào không thực 

hiện, thực hiện chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến lộ trình triển khai Chính phủ điện tử 

được Chính phủ giao phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và không được xem xét, 

đề xuất khen thưởng trong năm./. 

 
Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CPCT, CPVP; 

- Như trên; 

- CV: NCTH; 

- Lưu VT, VX3. 

(ĐHV-         b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

(Đã ký) 
 

 

Lê Duy Thành 
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