
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số          /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày        tháng      năm 2022 
V/v tăng cường thực hiện các tiêu 

chí “Xây dựng và phát triển chính 

quyền điện tử, chính quyền số” 

thuộc Bộ chỉ số CCHC tỉnh, thị xã 

 

 
Kính gửi:  

-  Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; 

-  UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND 

tỉnh Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Công văn số 924/STTT-BCVT&CNTT ngày 31/8/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc thực hiện các tiêu chí “Xây dựng và 

phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” thuộc Bộ chỉ số CCHC tỉnh. 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã năm 2022; cải thiện các chỉ số tại 

tiêu chí “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” thuộc Bộ 

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh, thị xã. 

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã,  

UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung cụ thể  như sau: 

1. Cung cấp đầy đủ các thông tin phục vụ người dân và doanh 

nghiệp, các thông tin chỉ đạo điều hành trên Trang thông tin điện tử của 

đơn vị, địa phương. 

1.1. Cung cấp thông tin đầy đủ theo Luật Tiếp cận thông tin, trong đó chú 

trọng triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Luật Tiếp cận thông tin; đồng thời chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục 

thông tin phải được công khai và đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo đúng 

thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin phải được công khai 

theo điểm b khoản 1 Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin và điều 6 của Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

1.2. Cung cấp thông tin người phát ngôn báo chí và đầu mối tiếp nhận yêu 

cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin 

- Cung cấp đầy đủ thông tin người phát ngôn báo chí theo Nghị định 

số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà 

nước. 
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- Thông tin đầy đủ, chính xác về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện 

thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử, người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp 

thông tin theo điểm m điều 17 và điểm đ điều 19 Luật Tiếp cận thông tin 

2. Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của địa phương 

- Kiện toàn, thành lập mới (nếu địa phương chưa thành lập hoặc thay đổi) 

Ban Biên tập, Tổ cộng tác viên trang thông tin điện tử (bao gồm đại diện thành 

viên các ngành, tổ chức Hội, đoàn thể) để cung cấp tin, bài thường xuyên và 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, xây dựng quy chế hoạt động Ban Biên 

tập; chú trọng về nội dung, chất lượng tin, bài cải cách hành chính. 

- Thực hiện chế độ nhuận bút theo Quyết định số 92/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành chế độ nhuận bút, thù 

lao đối với các tác phẩm được đăng tải trên cổng thông tin điện tử và Trang 

thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định để khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân, các cộng tác viên viết và cung cấp tin, bài. 

3. Tăng cường trao đổi và xử lý dưới dạng điện tử, lập hồ sơ công việc 

được lập xử lý dưới dạng điện tử trên hệ thống Văn phòng điện tử. 

3.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhất là người đứng đầu về công tác 

cải cách hành chính. Đảm bảo thực hiện 100% văn bản (trừ văn bản mật) phải 

được xử lý trên Hệ thống Văn phòng điện tử dưới dạng văn bản điện tử được ký 

số; tuân thủ các quy định gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử; đảm bảo 100% cán 

bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng hệ thống 

thư công vụ. 

3.2. Lập hồ sơ công việc được lập xử lý dưới dạng điện tử trên hệ thống 

Văn phòng điện tử 

- Xây dựng Danh mục hồ sơ công việc và Quyết định ban hành Danh mục 

hồ sơ công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

- Tăng cường việc chỉ đạo công chức, viên chức, những người đã được 

tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tăng cường hướng dẫn lại cho cán 

bộ, công chức, viên chức chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình 

thực hiện việc lập hồ sơ công việc được lập xử lý dưới dạng điện tử trên hệ 

thống Văn phòng điện tử 

4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

- Lãnh đạo UBND các xã, phường trang bị máy tính, máy scan tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả và chỉ đạo bộ phận chuyên môn trực tiếp hướng dẫn 

người dân lập tài khoản và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 

đảm bảo theo chỉ tiêu đề ra, giảm tỷ lệ nộp hồ sơ giấy trực tiếp. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, Nhân dân 

về vai trò, tầm quan trọng của CNTT đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội quốc phòng, an ninh tại địa phương. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của người dân về dịch vụ công trực tuyến, tăng tỉ lệ tiếp nhận và giải quyết 

hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần gương mẫu, 
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đi đầu trong việc ứng dụng CNTT. Gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị với 

việc ứng dụng tích cực CNTT trong chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ. 

5. Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 

Thực hiện đảm bảo các nội dung văn bản số 1011/UBND-NC ngày 

29/6/2021 của UBND thị xã về việc tăng cường triển khai dịch vụ chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính;  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, phường 

tiếp tục thực hiện theo quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ “Chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính” thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường. Đồng 

thời hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện của quy trình chứng thực bản sao điện 

tử từ bản chính đến người dân biết thực hiện. 

6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã xây dựng, công bố hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cần phải đảm 

bảo hệ thống được duy trì áp dụng, nâng cao vai trò của người đứng đầu đối với 

tính hiệu lực của hệ thống, đồng thời quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, 

trách nhiệm, quyền hạn, thời gian giải quyết từng bước của các bộ phận, cá 

nhân, tránh chồng chéo trong xử lý công việc, tạo môi trường làm việc hợp lý, 

khoa học, phù hợp; thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, giúp công tác kiểm 

tra, đánh giá được rõ ràng, thuận lợi hơn. Đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian 

xử lý công việc tại các bộ phận chuyên môn, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu 

lực quản lý Nhà nước.  

Cán bộ, công chức phải thường xuyên cập nhật, theo dõi, rà soát quá trình 

giải quyết công việc, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ tốt 

nhiệm vụ cải cách hành chính.  

7. Thực hiện trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích (BCCI) 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đã 

tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, 

giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm áp lực cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, 

góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.  

Để đảm bảo chỉ tiêu đề ra các xã, phường có kế hoạch phối hợp cụ thể 

với Bưu điện tích cực tổ chức truyền thông, tuyên truyền thông qua nhiều hình 

thức như băng rôn, phát tờ gấp và đặt baner tuyên tuyền tại các điểm bưu điện 

văn hóa xã, phường; phát thanh trên hệ thống loa phát thanh để người dân, 

doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ. Đồng thời chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả trực tiếp hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp khi đến nộp hồ sơ 

biết, thực hiện. 

8. Chủ động thực hiện tích hợp dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu 

dùng chung của tỉnh 

Dữ liệu được đánh giá là trọng tâm phát triển của chính quyền số, 

chính phủ số. Xây dựng kho dữ liệu dùng chung chính là giải pháp kỹ thuật cho 

phép hiện thực hóa các chính sách về kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan 
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nhà nước. Mục đích sử dụng của kho dữ liệu dùng chung là nơi tích hợp, lưu trữ 

dữ liệu được thu nhận từ nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) phục 

vụ tác nghiệp khác nhau. Từ đó dữ liệu sẽ lại được chia sẻ để tham chiếu, tái sử 

dụng cho nhiều hệ thống khác. Như vậy, nó tạo ra một đầu mối thống nhất để 

quản lý chung cho tất cả các nguồn dữ liệu chia sẻ. 

Các cơ quan, đơn vị của thị xã chủ động tham mưu UBND thị xã phối hợp 

với các sở, ngành triển khai tích hợp dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu, phần 

mềm quản lý chuyên ngành theo Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình 

Định ban hành tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND 

tỉnh.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã, UBND các xã, phường 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TX – Trần Hữu Thảo; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trần Hữu Thảo 
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