
1 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 827 /STTTT-CNTT 

V/v tăng cường chỉ đạo, tổ chức ứng dụng 

CNTT trong CCHC, xây dựng Chính quyền 

điện tử các cấp 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Trong những năm vừa qua, UBND cấp huyện, cấp xã đã quan tâm, tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 

07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng 

Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh và Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 sửa đổi, bổ sung 

một số điều Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND. Cụ thể, đã quan tâm đầu tư cơ 

sở hạ tầng CNTT, ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ, phần mềm dùng chung; 

xây dựng Cổng/Trang thông tin điện tử; tuyển dụng, bố trí và bổ nhiệm cán bộ 

chuyên trách CNTT, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và chi trả chế độ 

đặc thù cho cán bộ theo quy định. Những kết quả đó đã góp phần đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT trong cải cách hành chính và từng bước xây dựng Chính quyền điện 

tử các cấp. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số vấn đề cần được quan 

tâm hơn, như: Hiệu quả khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

còn thấp; mức độ công khai minh bạch của Cổng/Trang thông tin điện tử các 

cấp, đặc biệt là cấp xã còn nhiều hạn chế; mức độ hoàn thành kế hoạch CNTT 

hàng năm chưa cao; cán bộ chuyên trách chưa phát huy hết khả năng trong thực 

thì nhiệm vụ;… 

Vì vậy, để hoàn thành các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa 

nền hành chính, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây 

dựng Chính quyền điện tử các cấp, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và 

các nội dung cần triển khai trong cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền 

điện tử theo các Kế hoạch tuyên truyền cách hành chính hàng năm của tỉnh, của 

địa phương mình; tuyên truyền về sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy cấp xã; về 

dịch vụ công trực tuyến, về tiếp nhận và trả kết quả về thủ tục hành chính qua hệ 

thống Bưu điện; về nâng cao kỹ năng CNTT của cán bộ công chức, viên chức 

trong tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử các cấp;.… 
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2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 

25/5/2011 và Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND 

tỉnh đã nêu trên và các văn bản chỉ đạo về ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền 

hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn thông tin mạng (đã 

được đăng tải đầy đủ trên trang Công báo Hà Tĩnh: qppl.hatinh.gov.vn). 

3. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, cán bộ chuyên trách CNTT cấp xã 

thường xuyên rà soát, kiểm tra kết quả ứng dụng CNTT để tham mưu kịp thời; 

phát huy hiệu quả việc tự đánh giá; bảo đảm chế độ báo cáo định kỳ và phục vụ 

đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử theo Quyết định số 365/QĐ-

UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ 

xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh.  

4. Chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, công chức chuyên môn cấp 

xã có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên 

quan trong quá trình tin học hóa và triển khai các ứng dụng; tiếp tục sử dụng 

hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, phầm mềm dùng chung, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến; công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương theo Quyết định số 739/QĐ-

UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh và Luật Tiếp cận thông tin. 

5. Chỉ đạo rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định cho cán bộ 

chuyên trách CNTT và các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch ứng dụng CNTT 

năm 2019; đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp, chuẩn bị nguồn 

lực cho Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020.  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, 

thị trấn quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng VHTT các huyện, TP, TX; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 
 

 

 

 Bùi Đắc Thế 
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