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HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /UBND-VP 
V/v tăng cường triển khai thực hiện 

 ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH, 

 dịch vụ công trực tuyến 

Xuân Trường, ngày     tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Ngày 01/9/2020, UBND huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác 

quản lý và điều hành cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND và cán 

bộ, công chức liên quan của các xã, thị trấn trên địa bàn. Để đẩy mạnh việc ứng 

dụng CNTT, nhất là việc sử dụng phần mềm QLVB&ĐH, ký số điện tử và việc tiếp 

nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến đảm bảo nề 

nếp, hiệu quả theo quy định, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm Công văn số 381/UBND-VP 

ngày 24/8/2020 của UBND huyện về việc nâng cao chất lượng hoạt động của 

Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” huyện và các xã, thị trấn. Chỉ đạo cán 

bộ, công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực trực tại bộ phận “Một cửa” đăng 

nhập vào hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để nhập hồ sơ tiếp nhận giải quyết 

TTHC khi tổ chức, công dân đến giao dịch; tổ chức công khai danh mục TTHC 

của đơn vị trên Cổng/Trang TTĐT của địa phương; công khai địa chỉ tiếp nhận 

phản ánh kiến nghị  về quy định hành chính theo quy định. Từ ngày 15/9/2020, yêu 

cầu tất cả các TTHC được giải quyết tại cấp xã phải được cập nhật công khai trên 

phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Nếu địa phương, đơn vị nào không 

triển khai thực hiện thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đó hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng 

cường khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng chữ ký 

số; chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác văn thư thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử 

lí văn bản và phát hành văn bản trên trục liên thông quốc gia. Tuyệt đối không để 

tồn đọng văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi đến mà chưa được xử lí kịp thời, làm 

ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc ứng dụng CNTT tại đơn vị. Định kỳ 

ngày 25 hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị về 

UBND huyện để chỉ đạo. 



Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện. Vì vậy, UBND huyện yêu cầu 

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

thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, có khó 

khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện tổng hợp) để chỉ đạo kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                   Đặng Ngọc Cường 
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