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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Anh Vũ tại cuộc họp  

Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng  

Chính quyền điện tử huyện Quý I năm 2021 

 

 

Ngày 17/4/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Anh Vũ chủ trì  hội nghị 

sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Chính quyền điện tử huyện 

Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các 

phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả UBND huyện, Chủ tịch UBND và công chức phụ trách bộ phận "Một cửa" 

các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng 

Chính quyền điện tử huyện Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021, ý kiến 

phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các phòng, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao vai trò trách nhiệm 

của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau: 

1.  Về xây dựng  chính quyền điện tử. 

- Về hạ tầng kỹ thuật: 

+ Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với các nhà cung cấp mạng Internet 

(VNPT, Viettel)tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng 

tốt nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT tại các đơn vị. 

+ Bố trí và vận dụng các nguồn kinh phí hiện có trang bị hệ thống máy tính 

và các trang thiết bị phụ trợ như máy in, máy phô tô, máy scan, phần mềm diệt 

Virut có bản quyền... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

- Hoạt động của Trang thông tin điện tử: 

Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu kế 

hoạch nâng cấp Trang Thông tin điện tử của huyện lên thành Cổng Thông tin điện 

tử huyện; xây dựng các Trang Thông tin điện từ các xã, thị trấn theo lộ trình. 

- Hệ thống phần mềm quản lý văn bản VNPT - Ioffice 

Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với đơn vị VNPT Hạ 

Hòa tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị tổ chức xử lý và điều hành văn 

bản đến trên phần mềm. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với đơn vị phát hành phần 

mềm quản lý văn bản chỉnh sửa một số tiện ích đảm bảo trong công tác xử lý và 

điều hành văn bản. 
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- Sử dụng và quản lý bộ công cụ chữ ký số 

Giao cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

có trách nhiệm giữ tài khoản chữ ký số của cá nhận, tránh trường hợp giao cho 

cán bộ sử dụng.  

- Hệ thống truyền hình trực tuyến: 

Trên địa bàn huyện đã có 21 điểm cầu đã kết nối với các điểm cầu từ cấp xã 

đến trung ương. Về cơ bản trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến đã đảm bảo phục 

vụ các cuộc họp của huyện với tỉnh, Trung ương. Các đơn vị phải có trách nhiệm 

bảo quản, sử dụng đúng chức năng của hệ thống trực tuyến. 

- Hệ thống Thư điện tử công vụ: 

Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với đơn vị tiếp tục hướng 

dẫn các đơn vị cách sử dụng thư điện tử công vụ một cách thành thạo. Từ 

15/5/2021, thực hiện gửi nhận Mail từ địa chỉ có đuôi "...gov.vn"; tuyệt đối không 

gửi và nhận các văn bản liên quan đến nhiệm vụ công tác ngoài địa chỉ địa chỉ trên. 

- Đối với nguồn nhân lực: 

+ Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

tham mưu cho UBND huyện bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT hoặc thành thạo 

về CNTT tại bộ phận Văn phòng và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa", 

đảm bảo bộ phận này ổn định; báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định 

trước 30/6/2021.  

+ Giao  phòng Văn hóa và thông tin chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ tổ chức 

tập huấn về việc thực hiện các chế độ báo cáo thông qua hệ thống thông tin báo cáo 

của Văn phòng Chính Phủ và hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ; 

tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin, tập trung chủ yếu vào việc sử dụng 

các nền tảng số phục vụ chính quyền điện tử...Xong trước 30/7/2021. 

2. Đối với hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 

- 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cấp xã, cấp 

huyện có phát sinh thủ tục hành chính phải được Scan nhập vào hệ thống một cửa 

điện tử.  

- Từ quý II năm 2020, UBND huyện sẽ lấy số liệu thống kê giải quyết thủ 

tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên Hệ thống một cửa điện tử. Đối với các hồ 

sơ quá hạn mà lỗi do cơ quan giải quyết thì phải có phiếu xin lỗi và  hẹn ngày trả 

kết quả đối với công dân tổ chức.  

- Thực hiện hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả. Trong quý II năm 2021 đối với các phòng, đơn vị cấp 

huyện thực hiện hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến ít nhất 35% trở lên, cấp 

xã, ít nhất 15% trở lên. Riêng thị trấn Hạ Hòa yêu cầu cơ cấu lại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả, kết thúc quý II-2021 đạt tỷ lệ 20% trở lên hồ sơ nộp trực tuyến. 

- Giao văn phòng HĐND-UBND huyện trì trì phối hợp với các phòng, đơn 

vị thành lập một Tổ hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trực 

tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, hỗ trợ các xã, thị trấn triển 

khai dịch vụ công trực tuyến.  
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- Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương, Bưu điện huyện triển khai thanh toán 

trực tuyến trên hệ thống  một cửa điện tử, thu hộ phí lệ phí thủ tục hành chính tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện để thực hiện từ tháng 5 năm 2021. 

3. Về xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND chủ trì, các phòng: Tài chính - Kế hoạch, 

Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ, Ban quản lý dự án môi trường và đô thị phối hợp hoàn 

thành việc rà soát, đánh giá, tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND huyện cho chủ 

trương xây dựng Nhà làm việc bộ phận một cửa hiện đại cấp xã tại các xã mới sáp 

nhập và một số xã có mức độ giao dịch với tổ chức, công dân lớn. Hoàn thành báo 

cáo đề xuất trước 15/5/2021. 

- UBND thị trấn Hạ Hòa phối hợp với các cơ quan: Văn phòng 

HĐND&UBND, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ…khẩn trương cơ 

cấu lại tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa, đảm bảo trong năm 2021 đạt 

tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn của bộ phận một cửa hiện đại; bố trí nguồn lực (kinh 

phí, nhân lực) thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành xây dựng chính 

quyền điện tử đảm bảo chỉ số xây dựng chính quyền điện tử của địa phương ở 

trong tốp cao của huyện.  

4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra. 

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND tham mưu hàng quý tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện xây 

dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện sử dụng dữ liệu trên Hệ thống để 

theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính của các đơn vị, tham mưu văn bản nhắc nhở, phê bình các phòng, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn không đạt các chỉ tiêu đã nêu trên. 

- Giao phòng Nội vụ căn cứ biểu chấm điểm chính quyền điện tử, ưu tiên 

việc thực hiện hệ thống một cửa điện tử, ký số, dịch vụ công trực tuyến xây dựng 

tiêu chí chấm điểm người đứng đầu.   

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị ngày 

17/4/2021 về sơ kết công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. 

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan 

biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- CT, CPCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phùng Tuấn Hưng 
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