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Thực hiện Kế hoạch số 2145/KH - UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh Hà Nam truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND 

các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện 

- Tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử được quy định tại các văn bản: Luật Giao dịch 

điện tử năm 2005; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật An toàn thông tin 

mạng năm 2015; Luật An ninh mạng 2018; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tuyên truyền nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: 

Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ 

và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm 

của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử; quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; các 

hoạt động kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin; hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao chất lượng phục vụ 

và tính công khai, minh bạch của cơ quan nhà nước. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công nghệ 

thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an toàn an ninh thông tin. 
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- Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 1463/KH-UBND ngày 27 

tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 

tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. 

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính 

các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử. 

- Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ở các sở, ban, ngành, UBND 

huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Phản ánh những hạn 

chế, tồn tại trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của cơ quan, 

đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; việc làm trì 

trệ của các ngành, các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và 

doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn  

Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tăng cường thông tin tuyên truyền thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện tiếp sóng đầy đủ chương 

trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài Truyền thanh 

cấp huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Tuấn 
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