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V/v triển khai Thông báo Kết
luận giám sát kết quả thực hiện
ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của cơ quan
Nhà nước và phát triển chính
quyền số trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 16252/UBNDKGVX ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo Kết luận
giám sát kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan Nhà nước và phát triển chính quyền số trên địa bàn tỉnh; để triển khai thực
hiện hiệu quả các nội dung theo văn bản nêu trên. Giám đốc Sở Công Thương yêu
cầu các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung như sau:
1. Đối với các phòng, đơn vị:
- Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số, dịch vụ

công trực tuyến, an toàn thông tin trên môi trường mạng... trong đó chú trọng
tuyên truyền kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng và văn hóa ứng xử trên môi
trường mạng để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và
nâng cao nhận thức, tích cực tham gia thực hiện.
- Khi triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại phòng, đơn vị,

định kỳ quý, năm có báo cáo tiến độ, kết quả triển khai, hiệu quả sử dụng gửi Văn
phòng Sở tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị xây dựng và

ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng
năm 2022 của Sở Công Thương trong tháng 01/2022. Qua đó, tổ chức triển khai
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, dự án được giao trong Kế hoạch.
3. Giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện rà

soát, chuẩn hóa đối với các dịch vụ công chưa đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ
4 của ngành, lĩnh vực, địa phương thuộc Sở Công Thương quản lý để đề xuất Sở
Thông tin và Truyền thông tổng hợp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành
cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm nâng cao số lượng
dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 so với bộ thủ tục hành chính của
tỉnh, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc thực hiện các
thủ tục hành chính. Đồng thời, tập trung các giải pháp đảm bảo tăng tỷ lệ DVCTT
phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến.
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Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc
kịp thời gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Sở Công
Thương để chỉ đạo xử lý./.
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