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Kính gửi:  - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

        - Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện; 

       - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 3209/KH-UBND ngày 22/11/2021 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng tỉnh Hà Nam năm 2022;  

Hiện nay, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển 

khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, 100% các phòng ban, cơ quan, đơn vị đã 

sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong hoạt động điều hành, sử dụng chữ ký 

số điện tử trong việc ban hành văn bản. Tuy nhiên, qua kiểm tra cuối năm của 

Ban chỉ đạo cải cách TTHC của tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông, huyện 

còn một số nội dung chưa đạt theo yêu cầu, kế hoạch. Để đẩy mạnh UDCNTT 

trong cải cách thủ tục hành chính và khắc phục những tồn tại trong năm 2021. 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, Văn phòng Cấp ủy và Chính 

quyền huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện 

tốt một số nội dung sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị phải sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong điều 

hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

2. 100% các văn bản đến và đi (trừ văn bản mật) phải thực hiện đúng quy 

trình, theo luồng văn bản, xử lý văn bản đúng hạn.  

3. Các văn bản được phát hành tại đơn vị phải dùng chữ ký số điện tử (trừ 

văn bản mật), kể cả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. 

4. Cập nhật lịch công tác hàng tuần của phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cá 

nhân lên hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

5. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, UBND các xã, thị trấn ngoài 

việc tiếp tục thực hiện tốt những nội dung trên cần tập trung khắc phục những 

tồn tại năm 2021 theo kết quả kiểm tra, đánh giá của Ban chỉ đạo cải cách TTHC 

tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông, cụ thể: 

5.1-  Đối với Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện  

- Bổ sung Hệ thống an toàn báo cháy, nổ tại phòng máy chủ 



- Tham mưu thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện và thực 

hiện chế độ thù lao theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 

của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp 

dụng đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Tổ chức thực hiện tỷ lệ DVCTT mức độ 3 cung cấp trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh/ (Tổng số dịch vụ hành chính công của cơ quan - Tổng số DVCTT 

mức độ 4) trong năm đạt ít nhất 70% (năm 2021 mới đạt 38,5%). 

- Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực 

tuyến/ Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 của cơ quan trong năm 

đạt  ít nhất 60% (năm 2021 mới đạt 17%). 

- Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 trên Tổng 

số hồ sơ thực tế được tiếp nhận (cả trực tuyến và truyền thống) của các TTHC 

có phát sinh hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3 trong năm đạt  ít nhất  40% (năm 2021 

mới đạt 3,4%) 

- Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 trên Tổng 

số hồ sơ thực tế được tiếp nhận (cả trực tuyến và truyền thống) của các TTHC 

có phát sinh hồ sơ trực tuyến ở mức độ 4 trong năm đạt ít nhất  30% (năm 2021 

mới đạt 16,48%) 

- Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích (BCCI): 

+ Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ được tiếp nhận hoặc trả kết 

quả giải quyết qua dịch vụ BCCI trên Tổng số TTHC đã triển khai của cơ quan 

trong năm đạt ít nhất   50% (năm 2021 không đạt) 

+ Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI trên Tổng số hồ sơ thực tế 

đã tiếp nhận trong năm 15% (năm 2021 không đạt) 

+ Tỷ lệ hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên Tổng số hồ sơ thực tế 

đã trả kết quả là 15% (năm 2021 không đạt) 

- Xác định cấp độ, xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ bảo đảm an toàn thông 

tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan. 

- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp 

độ bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan đã được 

phê duyệt 

 5.2-  Đối với UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trong năm phải đạt 100% 

(năm 2021 mức độ 3 đạt 24,5%; mức độ 4 đạt 55%) 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Văn phòng Cấp ủy và chính 

quyền huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai, tổ chức triển khai thực hiện. 



UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, các phòng, ban có liên quan tổ 

chức kiểm tra việc khắc phục những tồn tại nêu trên của các cơ quan, đơn vị vào 

tháng 7/2022 báo cáo kết quả với UBND huyện, Thường trực Huyện ủy trước 

15/8/2022. Nếu cơ quan, đơn vị nào triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, chưa khắc 

phục những tồn tại nêu trên thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện./. 

 
  Nơi nhận: 
- BCĐ cải cách TTHC tỉnh; 

- Sở TTTT;                                       (Để b/c) 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện (Để chỉ đạo); 

- Như kính gửi (Để thực hiện); 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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