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Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-UBND 
ngày 09/10/2021 về việc tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống 
thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 

09/10/2021); qua theo dõi đến ngày 20/6/2022, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị 
thuộc, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa tổ chức sử dụng hoặc 

có sử dụng nhưng chưa đồng bộ các hệ thống thông tin , chưa đáp ứng yêu cầu 
theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (Bảng thống kê tình hình sử dụng các hệ 

thống theo Phụ lục kèm theo). 

Việc tổ chức áp dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh 

là điều kiện để được đánh giá, xác nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vì vậy Sở Thông tin và Truyền 

thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện rà soát, chấn chỉnh, đảm bảo thực 

hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-
UBND ngày 09/10/2021, trong đó:  

- Đối với việc sử dụng hệ thống iOffice, chữ ký số: rà soát, tổ chức sử dụng 

đồng bộ Hệ thống iOffice theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 
của Chính phủ về Công tác Văn thư (soạn thảo, ký ban hành văn bản; tiếp nhận 

văn bản đến; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan,…); đảm 
bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình giải quyết 

công việc phải thực hiện trên hệ thống iOffice; nghiêm túc thực hiện phát hành 
văn bản điện tử có chữ ký số, không gửi văn bản giấy theo Công văn số 

5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gửi nhận 
văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy. 

- Đối với hệ thống iGate: rà soát tổ chức sử dụng đồng bộ iGate (hoặc hệ 
thống thông tin một cửa điện tử của ngành) thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với tất cả các TTHC 
chính thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đúng quy định tại Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-
CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018; thực hiện TTHC 

chính trên môi trường điện tử đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 08/4/2020; đảm bảo tất cả công chức, viên chức có liên quan trong quy 

trình giải quyết TTHC chính phải thực hiện tiếp nhận, giải quyết, ký số kết quả 
giải quyết (nếu có), trả kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm. (Riêng các cơ 



quan, đơn vị đã chuyển giao cho Bưu điện thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận 
một cửa có trao đổi thống nhất để nhân viên Bưu điện thực hiện quy trình tiếp 

nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên các phần mềm đúng quy 
định). 

- Đối với hệ thống ISO điện tử: chỉ đạo rà soát đảm bảo hoàn thành các nội 
dung: cập nhật chính sách chất lượng, bối cảnh tổ chức, mục tiêu chất lượng, lập 

chương trình đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, cải tiến vào hệ thống ISO 
điện tử. 

Sở Thông tin và Truyền thông sẵn sàng cử cán bộ phối hợp tổ chức tập 
huấn sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại địa phương, đề 

nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tập huấn chủ động công tác 
tổ chức và thông báo Sở Thông tin và Truyền thông biết, phối hợp. 

Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ đầu mối phối hợp: đồng chí Lục 

Nhã Khương, Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin, điện thoại: 
0294 3850853. 

Rất mong được sự quan tâm của UBND các huyện, thị xã, thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- BGĐ Sở; 
- Phòng VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố (p/h); 
- Trung tâm CNTT-TT (p/h); 
- Lưu: VT, BCVTCNTT. 
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Nguyễn Văn Chuẩn 
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