
1 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA VIỄN 

 

Số:          /UBND-VHTT 
 

V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ  

thông tin, xây dựng chính quyền điện tử 

trong hoạt động của các cơ quan  

nhà nước huyện Gia Viễn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Viễn, ngày        tháng 6 năm 2020 

 
 

  Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019. Theo kết quả đánh giá, xếp loại mức 

độ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử của huyện Gia Viễn năm 2019 

đạt mức thấp. 

Để cải thiện các chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây 

dựng Chính quyền điện tử của huyện trong năm 2020 và các năm tiếp theo, UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án 

xây dựng Hệ thống tường lửa/giám sát truy cập trái phép bảo vệ an toàn mạng Lan; 

bố trí màn hình hiển thị công khai lịch công tác hàng ngày, tuần của lãnh đạo. 

- Công khai các kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo; các kết luận thanh tra, 

kiểm tra…. trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ban hành văn bản điện tử thực hiện theo 

đúng lưu đồ soạn thảo, đăng ký, phát hành văn bản đi quy định tại Thông tư số 

01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ trên Hệ thống Quản lý văn bản 

và điều hành. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử”; cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ưu tiên các dịch vụ công trực tuyến được người 

dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều. Phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thể thao và 

Truyền thanh huyện tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 
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để người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. Đề nghị các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện cập nhật 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chịu trách 

nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử huyện về tiến độ, kết quả triển khai. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ xin cấp chữ ký số chuyên dùng, trên cơ sở đó đề nghị 

cấp bổ sung đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức 

có liên quan được cung cấp và triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn ký số hồ sơ, 

văn bản điện tử trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản 

và điều hành (trừ các văn bản mật). 

3. Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền 

đến người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến các mức độ, đặc biệt 

là mức độ 3, 4 với hình thức phù hợp. 

4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khi có lãnh đạo mới, đề nghị 

làm văn bản đề nghị cấp mới chữ ký số cho cá nhân các đồng chí lãnh đạo (theo mẫu 

02 gửi kèm) và thu hồi chữ ký số của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hoá 

và Thông tin) trước ngày 08/7/2020 để tổng hợp trình Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 

mới chữ ký số cho cá nhân. 

- Tăng cường sử dụng chữ ký số của cá nhân và tổ chức trong việc gửi, nhận 

văn bản điện tử; giao, nhận nhiệm vụ trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. 

- Sử dụng hộp thư điện tử công vụ (@ninhbinh.gov.vn) trong trao đổi và 

xử lý công việc. Cá nhân, tổ chức chưa có hộp thư điện tử công vụ đề nghị lập 

danh sách đăng ký gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin) để đề 

nghị cấp bổ sung. 

- Chủ trì, phối hợp với VNPT tỉnh Ninh Bình cung cấp các thông tin đầy 

đủ theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính 

phủ; đăng tải các tin, bài về hoạt động của cơ quan nhà nước lên Trang thông tin 

điện tử của đơn vị mình. 
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- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị 

được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của đơn vị mình trước Chủ 

tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

(UBND huyện gửi đính kèm địa chỉ hòm thư công vụ của cá nhân, các cơ 

quan, đơn vị và Mẫu 02). 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

- BCĐ xây dựng CQĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Ngô Hùng Khánh 
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