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V/v nâng cao hiệu quả sử dụng  

Dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh  

thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. 

 
                                          Kính gửi:  

                                                        - Các phòng ban, đơn vị thành phố; 

                                                        - UBND các phường-xã. 

              
 Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh triển 

khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ ngày 

01/6/2022 đến ngày 31/8/2022; 

Để nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đẩy mạnh 

công tác chuyển đổi số trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố có yêu cầu các phòng 

ban, đơn vị và UBND các phường-xã thực hiện một số ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai tới công 

chức, viên chức và nhân viên thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị mình. Trong đó, 

tập trung sử dụng các ứng dụng dùng chung: Dịch vụ công, Quản lý văn bản, Chữ 

ký số, hộp thư điện tử và các phần mềm chuyên ngành khác đảm bảo các tiêu chí: 

100% hồ sơ giấy tờ chuyển-nhận, ký số trên môi trường điện tử; 100% công chức, 

viên chức và nhân viên sử dụng hộp thư công vụ của tỉnh; 100% hồ sơ xử lý trực 

tuyến trên Dịch vụ công đảm bảo đúng thời gian quy định, không để hồ sơ trễ hạn. 

2. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên đơn vị mình thực hiện 

tạo, đăng ký tài khoản các ứng dụng: Dịch vụ công quốc gia, Bình Phước Today, 

VnEID; đối với tài khoản ngân hàng (đơn vị thực hiện chi trả lương) thực hiện cập 

nhật, bổ sung tính năng liên kết ngân hàng và thanh toán trực tuyến; thực hiện giải 

quyết TTHC của cá nhân trên Dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, 4. 

3. Giao phòng GD&ĐT thành phố: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung trên tới 100% cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên đơn vị mình; đồng thời, tạo điều kiện cho giáo viên các cấp tham gia Tổ 

Công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn nơi cư trú theo số lượng, cơ cấu của địa 

phương. 



4. Giao phòng Nội vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND 

thành phố đưa các tiêu chí chuyển đổi số của đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân viên làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với thủ trưởng 

đơn vị; cán bộ, công chức và nhân viên toàn thành phố. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và 

Chủ tịch UBND các phường-xã khẩn trương triển khai phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                 CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                    

- Thường trực Thành ủy; 

- CT, các PCT UBND TP;           
- LĐVP, CV: CNTT; 

- Lưu: VT.   
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