ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1737/UBND-VHTT

Hải Hà, ngày 7

tháng 10 năm 2019

V/v hướng dẫn cung cấp tài liệu kiểm
chứng và tự đánh giá, xếp hạng Chính
quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên
địa bàn huyện năm 2019

Kính gửi:
- Các phòng ban chuyên môn;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp viễn thông.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh. UBND huyện Hải Hà
đã ban hành công văn số 1436/UBND-VHTT ngày 22/8/2019, Về việc triển khai
đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện
năm 2019;
Để đảm bảo việc cung cấp đầy đủ tài liệu minh chứng phục vụ công tác
đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã của UBND tỉnh
Quảng Ninh. UBND huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn, các doanh nghiệp viễn thông cung cấp tài liệu minh chứng theo các chỉ tiêu
thành phần và tự đánh giá, xếp hạng chính quyền điện tử cụ thể như sau:
I. CUNG CẤP TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN
1. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp:
- Cung cấp danh sách cán bộ, công chức, viên chức; danh sách máy tính;
máy scan; danh sách tài khoản phần mềm Quản lý văn bản; danh sách tài khoản
thư điện tử công vụ tỉnh (...@quangninh.gov.vn); hệ thống mạng; chi ngân sách
cho CNTT... của đơn vị theo mẫu gửi kèm.
- Cung cấp ảnh chụp về thông tin giao dịch (địa chỉ, điện thoại, thư điện
tử…); ảnh chụp cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị;
ảnh chụp thông tin về cán bộ công chức viên chức (họ tên, chức vụ, điện thoại,
thư điện tử, nhiệm vụ) trên Cổng thông tin điện tử thành phần Hải Hà (địa chỉ:
haiha.quangninh.gov.vn)
- Cung cấp văn bản được ký số tổ chức của cơ quan (3 tháng 01 văn bản)
- Cung cấp văn bản được ký số cá nhân của từng lãnh đạo cơ quan (3 tháng
01 văn bản).
- Cung cấp số văn bản đi được ký số cá nhân lãnh đạo/tổng số văn bản đi
của cơ quan
- Cung cấp ảnh chụp màn hình làm việc tài khoản thư công vụ của từng cán
bộ công chức viên chức trong cơ quan.

- Cung cấp ảnh chụp màn hình quá trình phê xử lý văn bản đến của từng
lãnh đạo trên phần mềm Quản lý văn bản. (3 tháng 1 ảnh)
- Cung cấp ảnh chụp danh sách Hồ sơ công việc của từng người sử dụng.
- Cung cấp ảnh chụp Sổ văn bản nội bộ của từng người sử dụng.
- Cung cấp ảnh chụp màn hình tra cứu Phiếu trình của từng người.
- Cung cấp ảnh chụp màn hình làm việc của các phần mềm có sử dụng:
Phần mềm kế toán và quản lý tài sản công; phần mềm quản lý cán bộ công chức;
phần mềm quản lý hộ tịch, dân cư; phần mềm quản lý về thông tin kinh tế xã
hội; phần mềm quản lý đối tướng chính sách, người có công; phần mềm quản lý
đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh; phần mềm quản lý
vệ sinh an toàn thực phẩm; phần mềm quản lý tài nguyên, môi trường; phần
mềm quản lý đơn thư, khiếu nại và tố cáo; phần mềm quản lý xây dựng/quy
hoạch đô thị.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Cung cấp danh sách số trường tiểu học có giảng dạy môn tin học/tổng số
trường tiểu học trên địa bàn huyện.
- Cung cấp danh sách số trường THCS có giảng dạy môn tin học/tổng số
trường THCS trên địa bàn huyện.
- Cung cấp danh sach số trường THPT có giảng dạy môn tin học/tổng số
trường THPT trên địa bàn huyện.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cung cấp thêm số liệu về kinh phí Ngân sách chi CNTT trong năm của
UBND huyện và các tài liệu kiểm chứng (văn bản, quyết định, kế hoạch, báo
cáo...).
4. Văn phòng HĐND-UBND
Cung cấp các giấy mời họp trực tuyến do cấp huyện tổ chức với cấp xã.
5. Trung tâm Hành chính công
Cung cấp số liệu và tài liệu kiểm chứng tiêu chí theo phụ lục gửi kèm.
6. Bưu điện huyện Hải Hà
- Cung cấp danh sách các điểm Bưu điện văn hóa xã có kết nối
internet/tổng số điểm Bưu điện văn hóa xã.
- Cung cấp danh sách các điểm Bưu điện văn hóa xã có đại lý internet/tổng
số điểm Bưu điện văn hóa xã.
7. Trung tâm Viettel Hải Hà, Trung tâm Mobifone Hải Hà, Phòng bán
hàng số 5 - Trung tâm VNPT Quảng Ninh
- Cung cấp số hộ gia đình có kết nối internet băng rộng
- Cung cấp số doanh nghiệp có kết nối internet băng rộng.
- Cung cấp số thuê bao di động.
- Cung cấp số thuê bao di động băng rộng
8. UBND các xã, thị trấn:
- Cung cấp số hộ gia đình có máy tính/tổng số hộ gia đình.
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- Cung cấp ảnh chụp màn hình làm việc tài khoản thư công vụ của từng cán
bộ công chức viên chức trong cơ quan.
- Cung cấp danh sách số TTHC mức độ 3, mức độ 4/tổng số TTHC.
- Cung cấp số hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4/tổng số hồ sơ tiếp
nhận thụ lý.
- Cung cấp số hồ sơ trả đúng hạn/Tổng số hồ sơ tiếp nhận.
- Cung cấp số hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trả
đúng hạn/tổng số hồ sơ tiếp nhận thụ lý mức độ 3, mức độ 4.
- Cung cấp số văn bản đi được ký số tổ chức/tổng số văn bản đi của cơ
quan và cung cấp 04 văn bản có ký số tổ chức (3 tháng 1 văn bản).
- Cung cấp số văn bản đi được ký số cá nhân của từng lãnh đạo/tổng số văn
bản đi của cơ quan và cung cấp mỗi lãnh đạo 4 văn bản có ký số cá nhân (3
tháng 1 văn bản)
9. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp
viễn thông triển khai cung cấp tài liệu kiểm chứng và đánh giá, xếp hạng Chính
quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.
- Tổng hợp số liệu và tài liệu kiểm chứng đầy đủ để thực hiện đánh giá
Chính quyền điện tử cấp huyện.
- Tổng hợp kết quả đánh giá, tự chấm điểm Chính quyền điện tử cấp huyện,
cấp xã báo cáo UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
* Chú ý: Thời điểm lấy số liệu và chấm điểm: Từ 01/10/2018 - 30/9/2019.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu kiểm chứng bằng văn bản có xác
nhận của đơn vị hoặc sử dụng chữ ký số khi gửi trên môi trường mạng.
Số liệu cung cấp gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông
tin) trước ngày 18/10/2019 để tổng hợp đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện
tử cấp huyện và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
II. ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP XÃ
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tự đánh giá, xếp hạng Chính
quyền điện tử cấp xã và tổng hợp các tài liệu minh chứng theo các nội dung tại
công văn số 1436/UBND-VHTT ngày 22/8/2019 của UBND huyện Hải Hà.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện (b/c);
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: VP, VHTT.
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