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V/v khẩn trương ứng dụng
khai thác Phần mềm “Một cửa điện
tử liên thông” phiên bản mới.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
Thực hiện Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp
xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Thông báo số 21/TBSTTTT ngày 02/10/2018 về thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình triển
khai Phần mềm Một cửa điện tử liên thông 3 cấp và dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4 tại UBND thành phố Phan Thiết; Chủ tịch UBND thành phố yêu
cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Chủ tịch
UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:
1. Kể từ ngày 10/10/2018, tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
thành phố, UBND các phường, xã khai thác, sử dụng đồng bộ, thống nhất Hệ
thống Phần Mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp phiên bản mới (gọi tắt là Phần
mềm).
2. Quá trình khai thác, sử dụng Phần mềm nếu có khó khăn, vướng mắc thì
chủ động báo cáo cho UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để
được hướng dẫn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cung cấp trình tự, thủ tục
giải quyết hồ sơ hành chính để cập nhật trên Phần mềm; hoặc báo cáo cho UBND
thành phố (qua Quản trị mạng Văn phòng HĐND và UBND thành phố) để được
hướng dẫn các vấn đề liên quan đến lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng.
Lưu ý cần phải tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính đã được cập nhật
trên phần mềm, nhất là kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính tại từng
bộ phận, cá nhân theo quy trình xử lý của các cơ quan, đơn vị, phường, xã. Nếu
phát hiện có sai sót, chưa phù hợp với quy định chung thì kịp thời báo cáo UBND
thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để kịp thời điều chỉnh.
Thủ trưởng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Chủ tịch
UBND các phường, xã cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc
khai thác, sử dụng đồng bộ Phần mềm; thực hiện đảm bảo thời gian, quy trình giải
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, tham mưu giải quyết hồ sơ khi tiếp

nhận phải được cập nhật đầy đủ và thực hiện xử lý trên Phần mềm; chịu trách
nhiệm trước UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Chủ trì, phối hợp với Quản trị mạng Văn phòng HĐND và UBND thành
phố và Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở rà soát, theo dõi kết quả
triển khai thực hiện việc khai thác và sử dụng Phần mềm của các cơ quan, đơn vị,
phường, xã; tham mưu UBND thành phố báo cáo các khó khăn vướng mắc, đề
xuất UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ trong quá trình triển khai
thực hiện.
Đồng thời, chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố rà
soát, đề xuất giải pháp thực hiện đảm bảo thiết bị công nghệ thông tin và đường
truyền tại Bộ phận một cửa đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng Phần mềm một cửa
điện tử liên thông 3 cấp có hiệu quả.
- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn
cho các đối tượng sử dụng Phần mềm, Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
theo tình hình thực tế. Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu đến người dân và doanh
nghiệp về khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của UBND
thành phố bằng nhiều hình thức phù hợp (trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin
điện tử, tờ rơi,...)
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị,
phường, xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho UBND thành phố theo dõi,
chỉ đạo; đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND thành phố kiểm điểm, xử lý trách
nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã không nghiêm túc
trong việc triển khai thực hiện nội dung Công văn này.
4. Văn phòng HĐND và UBND thành phố chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả thành phố thường xuyên kiểm tra theo dõi việc cập nhật các bộ thủ tục
hành chính trên Phần mềm, bảo đảm 100% thủ tục hành chính cấp thành phố và
cấp xã phải được cập nhật và được xử lý trên Phần mềm.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và
Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công
văn này./.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND (VX) tp;
- Lãnh đạo VP;
- Bộ phận TN&TKQ tp ;
- Lưu: VT, QTM, CCHC, VX (L).

Người ký: Võ Văn Thông
Email:
thongvv@phanthiet.binhthu
an.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Phan
Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 17.10.2018
09:24:53 +07:00

Người ký: Ủy ban Nhân dân
thành phố Phan Thiết
Email:
phanthiet@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND TP. Phan
Thiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Thời gian ký: 17.10.2018
09:25:06 +07:00

Võ Văn Thông

