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V/v triển khai thực hiện nội dung 
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2019 của Sở Thông tin và 

Truyền thông thành phố 

 

 
 

Kính gửi:      

- Phòng Nội vụ quận; 

- Phòng Tư pháp quận; 

- Phòng Quản lý Đô thị quận; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường quận;  

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Công văn số 1841/STTTT-CNTT ngày 08 tháng 10 năm 

2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc khai thác hiệu quả 

hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà 

nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau:  

1. Đề nghị Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng phòng Quản lý Đô thị 

quận, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường quận, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, quan 

tâm nhắc nhở công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa tăng cường 

công tác tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến thực 

hiện thủ tục hành chính tích cực tham gia đánh giá trực tiếp trên phần mềm 

đánh giá giải quyết thủ tục hành chính đã cài đặt trên máy tính bảng tại Bộ 

phận một cửa quận hoặc Mẫu phiếu đánh giá về giải quyết thủ tục hành chính 

đã được triển khai đến các cơ quan, đơn vị. 

2. Giao phòng Nội vụ quận phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan đơn vị nêu trên trong việc thực 

hiện phần mềm đánh giá giải quyết thủ tục hành chính và theo giỏi hoạt động 

của hệ thống camera quan sát tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân các phường. 

Hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận theo dõi 

chỉ đạo. 

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường khai thác, sử dụng hiệu 

quả hệ thống camera được lắp đặt tại Bộ phận một cửa các phường, không tự 

ý rút nguồn điện của các camera quan sát.  
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Nhận được Công văn này Thủ trưởng các đơn vị nêu trên, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./. 
 

(Đính kèm Công văn số 1841/ STTTT-CNTT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND quận; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Công Khanh 
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