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Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 

Căn cứ Thông báo số 35/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về 

thông báo Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 2512/KH-SKH&ĐT 

ngày 15/11/2022 của ở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển đổi số của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư năm 2023; Quyết định số 09/QĐ-SKH&ĐT ngày 18/01/2023 

của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu hình 

thành phổ biến trong hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định năm 

2023. Ban Giám đốc Sở yêu cầu cán bộ, công chức các phòng, đơn vị thuộc Sở 

thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Thường xuyên tra cứu, cập nhật các thông tin trên trang thông tin điện 

tử của Sở tại địa chỉ: http://sokhdt.namdinh.gov.vn/ 

 2. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hệ thống thư điện tử để trao đổi 

các văn bản trong nội bộ và ngoài cơ quan. Thường xuyên truy cập phần mềm 

quản lý văn bản tại địa chỉ: https://vpdtnd.vnptioffice.vn/  và  các phần mềm 

dịch cụ công của Bộ, của tỉnh để cập nhật, xử lý kịp thời, hiệu quả, đảm bảo 

đúng thời gian quy định.  

 3. Thực hiện lập hồ sơ công việc, lưu trữ hồ sơ năm 2022, 2023 trên hệ 

thống phần mềm quản lý văn bản. 

 4. Đối với các đồng chí cán bộ, công trực tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định thực hiện số 

hóa hồ sơ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, đặc biệt đối 

với lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí 

trực tuyến. Thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về 

sử đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình Sổ 

hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; Kế hoạch số 

14/KH-TCTTKĐA ngày 24/02/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án số 

06/CP năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Văn bản số 106/UBND-VP8 ngày 

02/3/2023 của UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-



CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản 

định danh điện tử. 

5.  Kết quả của việc ứng dụng CNTT trong xử lý công việc tại cơ quan là 

tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các tập thể, cán bộ, 

công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 6. Giao Văn phòng Sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc gửi, nhận văn 

bản điện tử, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong 

quá trình thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP . 
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