UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 637 /STTTT-CNTT

Hà Tĩnh, ngày 5 tháng 6 năm 2020

V/v báo cáo kết quả xây dựng
CQĐT 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND
tỉnh về việc 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, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cập nhật kết quả xây dựng Chính quyền điện tử
6 tháng đầu năm 2020 theo biểu số liệu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của
Sở http://ict.hatinh.gov.vn), tại chuyên mục Sở điện tử/ Phần mềm QL CNTT
để tổng hợp, đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các CQNN trên
địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.
Thời gian thực hiện việc cập nhật:
- Đối với cấp xã: Hoàn thành trước 14h ngày 20/6/2020;
- Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện: Hoàn thành trước 14h ngày 25/6/2020.
Hết thời hạn nêu trên, hệ thống sẽ tự động khóa, nếu đơn vị nào chưa thực
hiện thì coi như kết quả 6 tháng đầu năm 2020 không có.
Đề nghị các cơ quan, địa phương nghiêm túc triển khai và đề nghị UBND
cấp huyện đôn đốc UBND cấp xã cập nhật báo cáo kịp thời đồng thời kiểm
chứng, chịu trách nhiệm với dữ liệu báo cáo của UBND cấp xã trực thuộc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT2.
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