
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

                   Số: 
V/v tiếp tục đẩy mạnh UDCNTT  

 trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Liêm, ngày        tháng        năm 2020 

 
   

Kính gửi: - Các phòng, ban chuyên môn của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Để đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 

2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước; Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam, UBND huyện yêu cầu: 

- Các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán 

bộ, công chức, viên chức sử dụng hiệu quả các hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành; thư điện tử công vụ; tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử; 

cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan lên 

Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử  

của huyện; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và công tác bảo 

đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. 

- Để thực hiện nghiêm của chỉ đạo của UBND tỉnh, tất cả các phòng, ban 

chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn phải thực hiện việc soạn thảo và xử 

lý văn bản qua hệ thống phần mền quản lý văn bản và sử dụng chứng thư số;  

- Nếu áp dụng chữ ký số trong các loại giao dịch điện tử phải sử dụng chữ 

ký số chuyên dùng Chính phủ. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn đang sử dụng chữ ký số công cộng thì phải chuyển sang sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ. 

- Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

cán bộ văn phòng mỗi ngày tối thiểu 02 lần mở phần mềm quản lý văn bản (đầu giờ 

sáng và  đầu giờ chiều) để xử lý văn bản./. 
 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH 

- Sở TT&TT;                  (Để BC)                 PHÓ CHỦ TỊCH 

- TTHU, HĐND huyện ; 

- Lãnh đạo UBND huyện (Để chỉ đạo); 

- Như kính gửi (Để TH); 

- Lưu: VT. 

 

 

                Lại Thị Ngọc Trâm 
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