
ỦY BAN NHÂN DÂN                          
HUYỆN GIA LỘC

Số:        /UBND-VHTT
“V/v tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ 
quan Nhà nước”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lộc, ngày        tháng 3 năm 2023

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 
21/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa 
bàn huyện Gia Lộc năm 2023. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây 
dựng, phát triển Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh 
cải cách hành chính, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 
quan, đơn vị thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ mail.haiduong.gov.vn 
trong trao đổi công việc, trao đổi văn bản điện tử để giao dịch với các tổ chức và 
công dân qua môi trường mạng (có danh sách tài khoản thư công vụ gửi kèm).

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện 
tử công vụ trong công việc. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thư điện 
tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, coi đây là trách nhiệm, 
quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. 

- Tổ chức rà soát, lập danh sách bổ sung đối với những trường hợp chưa 
được cấp tài khoản thư công vụ và đề nghị khóa tài khoản thư công vụ đối với cán 
bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu (cả Topken và Mail công vụ do nhà nước 
cấp).

- Để đảm bảo an toàn thông tin, cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng 
hộp thư điện tử công vụ cần đổi mật khẩu, bảo vệ mật khẩu, không được cung cấp 
hoặc để lộ mật khẩu, chịu trách nhiệm về nội dung thư điện tử công vụ của mình.

2. Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao 
dịch điện tử phục vụ việc quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến. Việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 



thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; 
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan 
Nhà nước các cấp; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 
về công tác văn thư.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn, 
đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 
ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin trên Cổng/trang thông tin 
điện tử; Nghị định số số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc 
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 
trường mạng. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến việc thực hiện chỉ số cải cách 
hành chính của huyện và các xã, thị trấn năm 2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.

  Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VHTT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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