
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN PHÚ HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND 

V/v tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong cơ quan 

hành chính nhà nước 

Phú Hòa, ngày        tháng 01 năm 2020 

  

Kính gửi: 

- Phòng, ban, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch  152/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện 

Phú Hòa về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020; Kế hoạch 211/KH-UBND 

ngày 16/12/2019 của UBND huyện Phú Hòa về triển khai thực hiện Kế hoạch số 

141/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện Nghị 

quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 

năm 2025; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý 

văn bản và xử lý công việc của cơ quan; triển khai thực hiện dịch vụ ký số cá 

nhân, tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm xử lý hồ sơ công việc trên 

môi trường mạng hướng tới chính quyền điện tử “không giấy tờ”. Trong năm 

2020 đảm bảo 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) được cập nhật trên phần 

mềm quản lý văn bản điều hành Voffice. Chuyên viên thực hiện trình ký văn 

bản cho lãnh đạo trên phần mềm quản lý văn bản điều hành voffice. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện 

tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. 

3. Đẩy mạnh việc cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh. Đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của đơn vị và được cập nhật đầy đủ trên Cổng dịch vụ công. 

4. Tăng cường việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong xử lý công 

việc. Rà soát cá nhân, tổ chức chưa có hộp thư điện tử công vụ lập danh sách gửi 

về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để tổng hợp đề nghị 

Sở Thông tin và Truyền thông cấp phát kịp thời đưa vào sử dụng. 

5. Thường xuyên rà soát, kịp thời đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số cho 

cơ quan, tổ chức, cá nhân, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để cấp phát chứng thư 



số phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng tại Chỉ 

thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Ưu tiên bố trí kinh phí việc nâng cấp thiết bị máy vi tính, hệ thống 

mạng internet đảm bảo hoạt động thường xuyên phục vụ việc xử lý hồ sơ trên 

môi trường mạng. 

7. Cập nhật văn bản ban hành trong năm 2019 trên phần mềm quản lý văn 

bản điều hành voffice đảm bảo đạt trên 90% văn bản điện tử so với văn bản giấy 

(trừ văn bản mật) đảm bảo chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2019. 

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, các PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Công Thạch 

  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-08T13:43:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lương Công Trình<luongcongtrinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-08T14:21:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đào Chu Tấn Đông<dctdong-hph@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bản quản lý dự án đường sắt - Phone: 02439420145 - Fax: 02439420144 - Email: 
	2020-01-08T14:49:57+0700
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT
	Đinh Công Thạch<dcthanh-hph@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-09T13:41:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy Ban Nhân Dân Huyện Phú Hòa<ubndhphoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-09T13:41:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy Ban Nhân Dân Huyện Phú Hòa<ubndhphoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-01-09T13:41:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy Ban Nhân Dân Huyện Phú Hòa<ubndhphoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




