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 HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:          /UBND-VP 

V/v chấn chỉnh việc tổ chức thực 
hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND 
ngày 09/10/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày         tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ 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. 

Ngày 14/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn  

số 1510/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 
09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ngày 05/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 
1316/STTTT-BCVTCNTT về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đính kèm). Theo thông tin 
từ Sở Thông tin và Truyền thông, qua theo dõi, hiện vẫn còn nhiều cơ quan, đơn 

vị thuộc huyện Trà Cú 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 Ủy 

ban nhân dân tỉnh (kèm theo Bảng thống kê tình hình sử dụng các hệ thống). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương các cơ quan, đơn vị có quan 
tâm chỉ đạo thực hiện tốt; đồng thời, phê bình các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện 

hoặc thực hiện chưa tốt hệ thống iOffice, iGate và ISO điện tử, cụ thể: 

- Hệ thống quản lý văn bản điều hành (iOffice):  

+ Các cơ quan, đơn vị chưa phát hành văn bản đi trên iOffice (hoặc có 
phát hành văn bản đi trên iOffice nhưng số lượng rất ít): Phòng Y tế, Ủy ban 

nhân dân các xã: An Quảng Hữu, Thanh Sơn, Kim Sơn, Hàm Tân, Định An, Long 
Hiệp, Tân Hiệp, Tân Sơn, Ngọc Biên, thị trấn Trà Cú. 

+ Các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện ký số văn bản: Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng, Ủy ban nhân dân các xã: Thanh Sơn, Kim Sơn.  

- Hệ thống Cổng dịch vụ công (iGate):  

+ Hiện tại chỉ có 5/17 xã, thị trấn có tổ chức sử dụng, gồm: An Quảng Hữu, 

Tập Sơn, Long Hiệp, Lưu Nghiệp Anh và Ngãi Xuyên. 

+ Có đến 12/17 xã, thị trấn chưa tổ chức sử dụng, gồm: các xã Định An, 

Hàm Giang, Thanh Sơn, Đại An, Hàm Tân, Kim Sơn, Ngọc Biên, Phước Hưng, 
Tân Hiệp, Tân Sơn và thị trấn Trà Cú, thị trấn Định An. 
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- Hệ hống ISO điện tử: Hiện tại còn các xã  Hàm Giang, An Quảng Hữu, 
Kim Sơn, Ngọc Biên, Thanh Sơn chưa sử dụng. 

Nhằm tổ chức áp dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung theo quy 
định và cũng là một trong các 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, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
quyết liệt chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế như đã nêu trên; thực hiện tốt các nội 
dung chỉ đạo tại Công văn số 1510/UBND-VP ngày 14/10/2021 của Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân huyện và Công văn số 1316/STTTT-BCVTCNTT ngày 
05/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông; đảm bảo thực hiện nghiêm túc  

Chỉ thị số 14/CTUBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quá trình thực hiện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thật sự quan 

tâm, kịp thời tổng hợp, báo cáo những vẫn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc có 
nhu cầu được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung để 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo. 

Đề nghị Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở TT&TT (biết); 
- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NCTH; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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