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CHỈ THỊ
v ề việc tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung
trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; thời gian
qua, các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và điều
hành, trong đó việc triển khai nhân rộng sử dụng các hệ thống thông tin dùng
chung đã tạo chuyên biên tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán
bộ, công chức (CBCC) về ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo
điều hành của cơ quan nhà nước ở các cấp và đẩy mạnh cải cách hành chính.
Hiện nay, tỉnh đang triển khai sử dụng 06 hệ thống thông tin dùng chung, bao
gồm:
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành: Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành
và giám sát của các cấp lãnh đạo; hỗ trợ tác nghiệp gửi/nhận, xử lý văn bản đi/đén
trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan trên môi trường mạng.
Hệ thống Một cửa điện tử'. Phục vụ công tác quản lý, giám sát việc thực hiện
thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan; hỗ trợ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục
hành chính trên môi trường mạng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo
hướng hiện đại.
Hệ thống Kiểm soát thủ tục hành chính: Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát
của các cơ quan phụ trách chuyên môn đối với việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục
hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Hệ thống các Cổng/Trang thông tin điện tử: Phục vụ hoạt động cung cấp, trao
đổi thông tin giữa cơ quan, địa phương với người dân và cung cấp dịch vụ công
trực tuyến qua mạng Internet.
Hệ thống Thư điện tử công vụ: Phục vụ hoạt động gửi/nhận văn bản điện tử
qua môi trường mạng trong quá trình thực thi-nhiệm vụ của cán bộ, công chức,
viên chức.
Hệ thống Quản lý cán bộ công chức viên chức: Phục vụ công tác quản lý cán
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh
vẫn chưa khai thác, sử dụng đầy đủ những chức năng, tính năng kỹ thuật hiện có
trong các hệ thống thông tin; việc cung cấp, trao đổi thông tin và xử lý công việc
vẫn còn theo hình thức giấy tờ truyền thống; công tác quản lý, điều hành, kiểm tra,

giám sát công việc qua môi trường mạng của lãnh đạo ở các cấp còn nhiều hạn
chế.
Để tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà
nước của các cơ quan, địa phương, từng bước xây dựng và phát triển Chính quyền
điện tử, chuyên từ phương thức làm việc chủ yếu trên giấy sang phương thức làm
việc qua môi trường mạng với văn bản điện tử theo chỉ đạo tại Nghị quyết số
36a/NQ-NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, ủ y ban
nhân dân tỉnh chỉ thị:
1.
Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành; Chủ tịch ủ y ban nhân
dân các huyện, thị xã, thảnh phố, xã, phường, thị trấn
a) Quán triệt và tổ chức triển khai sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin
dùng chung đang triên khai tại cơ quan, địa phương theo đúng các quy định, quv
chê và văn bản hướng dân đã ban hành.
b) Bám sát các quy định, quy chế và văn bản hướng dẫn, như: Quy định quản
lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Khánh Hòa trong hoạt động của các
cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 1480/QĐ-UBND
ngày 18/6/2012); Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động
của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 20/2014/QĐ-ƯBND ngày
15/9/2014); Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan
hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày
30/6/2015); Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên
dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa (Quyết định só
2739/QĐ-UBND ngày 16/10/2014); Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ
thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngàỵ
23/6/2015);... khẩn trương tổ chức xây dựng và ban hành các quy định, quy chế để
áp dụng trong bộ cơ quan hoặc với tổ chức và cá nhân khác nhằm phục vụ kịp thời
việc triển khai sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung, đảm bảo
phù họp với tình hình thực tiễn sử dụng tại cơ quan, địa phương.
c) Gương mẫu trong việc sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung để thực
hiện công tác chỉ đạo và điều hành; thực hiện quản lý, giám sát việc tiếp nhận và
giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử và
sử dụng chứng thư sổ trong quá trình gửi/nhận văn bản điện tử qua môi trường
mạng.
d) Trang bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật CNTT (bao gồm các thiết bị, phương tiện,
hệ thống mạng, đường truyền) tại cơ quan, địa phương, đảm bảo việc truy cập và
khai thác sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung được thuận lợi và liên tục.
Đối với UBND cấp xã chưa trang bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật CNTT, sớm hoàn
thành đầu tư xây dựng hệ thống mạng nội bộ, kết nối Internet và trang bị các thiết
bị cần thiết để phục vụ kịp thời việc triển khai và sử dụng các hệ thống thông tin
dùng chung, đảm bảo được 'thuận lợi và đạt hiệu quả cao.
e) Triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông
tin theo quy định và theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên môn trong quá
trình khai thác sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung.
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g) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai sử dụng các hệ thống
thông tin dùng chung trong nội bộ cơ quan và các đơn vị, địa phương trực thuộc.
h) Thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử để quản lý và xử lý trên phần mềm Một cửa
điện tử thông suốt từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả” theo đủng nội dung quy
định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của ủ y ban nhân dân
tỉnh.
i) Trường hợp cần sự hỗ trợ để khắc phục, xử lý những khó khăn, vướng mắc
hoặc để thay đổi, bổ các sung chức năng mới, quy trình mới (chẳng hạn như thay
đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính) trong quá trình sử dụng các hệ thống
thông tin dùng chung, phải kịp thời thông báo đên Sở Thông tin và Truyền thông
thông qua đường dây nóng (đã công bố) để cùng phối hợp thực hiện.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Thường xuyên rà soát việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung tại
các cơ quan, địa phương; nhanh chóng hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất giải pháp xử lý các
sự cố liên quan để tất cả các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh (thuộc phạm vi
triển khai) được sử dụng chính thức các hệ thống thông tin dùng chung một cách
thống nhất, thông suốt và thuận lợi.
b) Chủ trì thực hiện nâng cấp, mở rộng hoạt động của các hệ thống thông tin
dùng chung, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuân kỹ thuật chuyên ngành và phù họp
với nhu cầu sử dụng thực tế theo hướng đồng bộ giữa các yếu tố: hệ thống pháp lý,
phần cứng, phân mềm và nguôn nhân lực quản lý, sử dụng, cụ thể:
- Tiếp tục triển khai phương án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT, kết họp thực
thi các giải pháp an toàn thông tin nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định của các hệ
thống thông tin dùng chung.
- Hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho các cơ quan, địa phương trong việc đầu
tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT để đảm bảo việc khai thác sử dụng có hiệu quả
các hệ thống thông tin dùng chung. Hàng năm, hướng dẫn xây dựng và triển khai
các phương án duy trì hoạt động ổn định và lâu dài các hệ thống thông tin dùng
chung tại các cơ quan, địa phương.
- Rà soát, đánh giá và bổ sung hoàn thiện chức năng trong các phần mềm trên
cơ sở ý kiến phản ánh từ kết quả sử dụng thực tế của các cơ quan, địa phương; kết
họp nghiên cứu, triển khai áp dụng giải pháp kỹ thuật mới nhằm nâng cấp các phần
mềm ngày càng hoàn thiện, tạo sự thuận lợi trong việc thao tác, xử lý.
- Đe xuất và triển khai phương án nhân rộng sử dụng các hệ thống thông tin
dùng chung cho các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý nghiên
cứu và triển khai phương án kết nối, tích hợp giữa các hệ thống thông tin nhằm tạo
sự thuận lợi cho việc thao tác, xử lý và chia sẻ thông tin, dữ liệu.
- Thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện
đầy đủ các biện pháp đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống
thông tin dùng chung. Chủ trì và phối họp các cơ quan, địa phương tổ chức quản lý
và khai thác sử dụng các nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông

tin dùng chung một cách hợp lý và hiệu quả, tránh tình trạng mất an toàn, gây lộ,
lọt thông tin.
- Sớm nghiên cứu và đề xuất triển khai phưong án tổ chức quản lý, vận hành
các hệ thống thông tin dùng chung theo hướng tập trung, thống nhất đảm bảo phù
hợp với điệu kiện nguồn nhân lực hiện có tại các cơ quan, địa phương. Thường
xuyên tổ chức các lóp đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, sử dụng các hệ
thống thông tin dùng chung.
- Tiếp tục tham mưu ban hành áp dụng các quy định, quy chế, văn bản hướng
dẫn nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất và thuận lợi cho việc khai thác sử dụng các
hệ thống thông tin dùng chung.
- Định kỳ tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả khai thác, sử dụng các
hệ thống thông tin dùng chung, nhằm tạo cơ hội cho các cơ quan, địa phương chia
sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong việc triển khai, sử dụng các hệ thống thông tin
này.
c) Đe xuất và triển khai phương án nhân rộng sử dụng phần mềm Quản lý
thông tin tiếp nhận ý kiến khách hàng trong hoạt động cung cấp, giải quyết thủ tục
hành chính tại các cơ quan, địa phương.
d) Phối họp với Ban cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp và hướng dẫn sử dụng
chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, nhằm tăng cường hiệu quả sử
dụng các hệ thống thông tin dùng chung.
e) Đảm bảo duy trì đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời việc triển khai sử dụng
các hệ thống thông tin dùng chung.
g) Chủ trì việc cập nhật bộ thủ tục hành chính lên cổ n g Thông tin điện tử của
tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ giữa thủ tục hành chính giấy và thủ tục hành chính điện
tử.
h) Kiểm tra, giám sát việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung của
các cơ quan, địa phương; nghiên cứu và đưa tiêu chí đánh giá kết quả triển khai, sử
dụng ‘các hệ thống thông tin dùng chung của các cơ quan, địa phương vào bộ tiêu
chí đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng CNTT hàng năm của tỉnh; định kỳ tổng
họp báo cáo kết quả thực hiện về ủ y ban nhân dân tỉnh.
3. Sở Nôi
• vu
•
a) Tham mưu ban hành quy định việc lưu trữ, giao nộp và bảo quản văn bản
điện tử, hồ sơ điện tử nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan tiếp nhận, xử lý và lưu
trữ văn bản điện tử.
b) Phối họp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức kiểm
tra, giám sát việc sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ cải cách
hành chính, nhất là phần mềm Một cửa điện tử và phân mêm Kiêm soát thủ tục
hành chính; kịp thời phản ánh, chấn chỉnh và tham mưu xử lý các trường họp sử
dụng không hiệu quả, mang tính hình thức.
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c) Nghiên cứu và triển khai các giải pháp tăng cường việc ứng dụng CNTT
trong cải cách hành chính, trong đó đặc biệt là quá trình thực hiện thủ tục hành
chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
d) Lồng ghép tập huấn, tuyên truyền việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử
trong công tác văn thư, lưu trữ, công tác cải cách hành chính.
e) Chịu trách nhiệm chính trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả phần
mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy chế đã được ban hành.
4. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Nghiên cứu và đề xuất triển khai ứng dụng phần mềm ISO điện tử nhằm
phục vụ công tác giám sát, kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO
hành chính công tại các cơ quan, địa phương.
b) Ưu tiên xem xét và đề xuất bố trí kinh phí cho việc triển khai các đề tài, dư
án nghiên cứu khoa học về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, đặc biệt là
các ứng dụng CNTT có tính chất dùng chung.
5. Sử Tư pháp
a) Đẩy mạnh sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung trong việc giám sát
kiêm tra thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, địa phương, trong đó đăc
biệt là phần mềm Kiếm soát thủ tục hành chính.
b) Thực hiện kiểm tra và hỗ trợ việc cập nhật bộ thủ tục hành chính lên cổng
Thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ giữa thủ tục hành chính giấy và thủ
tục hành chính điện tử.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
a) Ưu tiên bố trí kinh phí nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, các
phần mềm hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng triển khai sử dụng các
hệ thống thông tin dùng chung cho các cơ quan, địa phương.
b) Hàng năm, tùy khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu ủ y ban
nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đế trien khai các nhiệm vụ, dự án xây dựng, duy trì
hoạt động các hệ thống thông tin dùng chung.
7. Văn phòng ủ y ban nhân dân tỉnh
a) Tăng cường việc triển khai sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung.
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, kiểm tra đánh giá việc
triển khai sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý, chỉ
đạo và điều hành, nhất là phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm
Kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời chấn chỉnh và tham mưu xử lý các trường
hợp khai thác sử dụng không đúng quy định, không hiệu quả.
8. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, cổn g
Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo
Khánh Hòa và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền bằng
nhiều hình thức khác nhau để nâng cao nhận thức trong toàn bộ cán bộ, công chức,

viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, người dân và doanh nghiệp về ý
nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh.
ủ y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành,
Chủ tịch Uy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phô, xã, phường, thị trân và các
cơ quan liên quan tô chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá
trình thực hiện nêu có khó khăn, vướng măc đê nghị phản ánh vê Sở Thông tin và
Truyên thông đê tông hợp báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh xem xét quyêt định./, ft?

N ơi nhận:
Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tính (để b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Khánh Hòa;
- Cổng TTĐT tỉnh;
-Lưu: V T,N N , Q P.?^
-

N guyễn Duy Bắc

6

