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Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện đã chủ 

động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, 

tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên 

chức, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 

quả đạt được, việc tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn huyện còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Để đảm bảo việc 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu 

các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:  

- Tiếp tục triển khai các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Chỉ đạo và triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực 

mà đơn vị quản lý; gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; tạo điều kiện 

cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được học tập, nâng cao trình độ quản 

lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng 

CNTT trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức.  

- Trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, phải đảm bảo đúng quy 

trình, thủ tục đầu tư, đảm bảo tính kế thừa, tích hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ 

liệu của huyện và của đơn vị tránh đầu tư trùng lặp, có biện pháp bảo đảm an toàn và 

an ninh thông tin. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin phải gắn với chương trình cải cách hành 

chính, phải hợp lý hóa các quy trình công việc, chuẩn hóa các mẫu biểu hành chính, áp 

dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng để tạo cơ sở cho việc tin học hóa. Trong đó cần 

quan tâm tới việc đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 3 và 4 cho người 

dân và doanh nghiệp với mục tiêu đến năm 2022 sẽ cung cấp hầu hết các dịch vụ công 

cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp. 

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công 

việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi 

thông tin; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản 

lý, điều hành và trao đổi thông tin; tăng cường sử dụng, khai thác các hệ thống thông 



tin của tỉnh, huyện đặc biệt là phần mềm hồ sơ công việc, hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến, dịch vụ công…. 

- Tăng cường sử dụng và cung cấp thông tin đầy đủ trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử của đơn vị cho người dân và doanh nghiệp biết theo quy định của pháp luật. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước 

là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin - Truyền Thông; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;     báo cáo 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu VT,VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Quốc Bảo 
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