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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đ/c Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng 

 tại cuộc họp thẩm định, đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử 

 cấp phường, xã năm 2022 

 

Ngày 13/12/2022, Tổ thẩm định, đánh giá, xếp hạng thành phố Cao Bằng tổ 

chức cuộc họp thẩm định, đánh giá, xếp hạng chính quyền điện tử cấp phường, xã 

năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng Văn 

hóa và Thông tin - Tổ trưởng Tổ thẩm định, chủ trì và các thành viên Tổ thẩm 

định, đánh giá, xếp hạng thành phố, Lãnh đạo các đơn vị phường xã (Hợp Giang, 

Duyệt Trung, Tân Giang, Ngọc Xuân, Chu Trinh, Sông Hiến, Đề Thám, Hòa 

Chung) và công chức Văn hóa - Xã hội 11 phường, xã. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá, xếp hạng chính quyền 

điện tử cấp phường, xã năm 2022 của Tổ thẩm định; Đ/c Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch 

UBND Thành phố có kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

 - Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông Cao Bằng và căn cứ tình hình điều kiện thực tế tại địa phương, tham mưu 

xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số để thực 

hiện đánh giá, xếp hạng các phường, xã năm 2023. 

 - Thường xuyên đôn đốc các phường, xã triển trai thực hiện; tổ chức họp 

đánh giá kết quả thực hiện đối với phường, xã theo định kỳ hằng quý. 

 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố 

 - Thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các đơn vị phường, xã thực hiện đảm 

bảo, nghiêm túc phát hành văn bản điện tử và áp dụng, sử dụng chữ ký số trên Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành (Ioffice). 

 - Tham mưu chỉ đạo các phường, xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ 

sơ TTHC và trả đúng hạn công khai trên phần mềm một cửa; Hướng dẫn các 

phường, xã trong công tác hỗ trợ người dân thực hiện và giải quyết hồ sơ trực 

tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục đã được cấp thẩm quyền ban hành. 

 Chỉ đạo Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố phối hợp với Trung 

tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố thường xuyên theo dõi việc đăng tải thông 
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tin trên các trang thông tin điện tử phường, xã nhằm đảm bảo về nội dung thông tin, 

phù hợp với các chuyên trang, chuyên mục và đảm bảo đúng theo quy định. 

 3. Giao phòng Nội vụ Thành phố 

 Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tổ chức tập 

huấn cho cán bộ, công chức phụ trách bộ phận một cửa thuộc UBND phường, xã 

về thông tin danh mục hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền 

và cách thức tiếp nhận, quy trình giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử 

(Igate). Thực hiện xong trong Quý I năm 2023. 

 4. Giao Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi việc đăng tải 

thông tin trên các trang thông tin điện tử phường, xã nhằm đảm bảo về nội dung thông 

tin, phù hợp với các chuyên trang, chuyên mục và đảm bảo đúng theo quy định. 

  5. Giao Ủy ban nhân dân các phường, xã 

Căn cứ kết quả họp của Tổ thẩm định, đánh giá, xếp hạng thành phố Cao 

Bằng, cụ thể:  

- 07/11 đơn vị đạt Chính quyền điện tử mức độ III/2022: Đề Thám, Duyệt 

Trung, Ngọc Xuân, Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang, Vĩnh Quang. 

- 04/11 đơn vị không đạt Chính quyền điện tử mức độ III/2022: Hợp Giang, 

Hòa Chung, Hưng Đạo, Chu Trinh. 

(Chi tiết theo biểu tổng hợp chung gửi kèm) 

5.1. Đối với các đơn vị đạt: Tiếp tục rà soát các tiêu chí thành phần, khắc 

phục các tiêu chí có thể thực hiện trong năm 2022 và tổ chức thực hiện nghiêm túc 

các tiêu chí trong năm 2023 đạt hiệu quả. 

5.2. Đối với các đơn vị không đạt: Nghiêm túc phê bình tinh thần, trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, đặc biệt đây là chỉ tiêu thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Cao Bằng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 

2021 - 2025 thành phố Cao Bằng. Giao các đơn vị căn cứ kết quả đánh giá, chấm 

điểm của Tổ thẩm định Thành phố, khẩn trương tổ chức thực hiện rà soát, khắc 

phục các tiêu chí thành phần đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn của các thành viên 

tại cuộc họp; Đảm bảo tổng số điểm đạt mức độ III/2022 - hoàn thành trước ngày 

20/12/2022. 

Các đơn vị báo cáo kết quả khắc phục các tiêu chí thành phần về UBND 

Thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 11h00, ngày 21/12/2022. 

(Gửi kèm 02 biểu gợi ý, hướng dẫn khắc phục kèm theo) 
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Căn cứ nội dung kết luận, yêu cầu các Lãnh đạo đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VP HĐND và UBND TP;; 

- Phòng VHTT TP;  

- Phòng Nội vụ TP; 

- Trung tâm VH&TT TP; 

- Thành viên Tổ thẩm định TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- UBND các phường, xã 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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