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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số:  855 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày 16 tháng 8  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm  

Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, 

phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 về việc tăng cường 

hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức 

độ 4 trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 1009/KH-UBND 

ngày 24/10/2017 về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý nhà 

nước năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh.  

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực 

tuyến và một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong 

giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường 

công tác chỉ đạo điều hành, xử lý công việc chuyên môn tại Ủy ban nhân dân 

các xã; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai tập huấn nâng cao 

kỹ năng sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, phần 

mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên địa bàn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 

hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; quán triệt sử dụng phần mềm 

Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử vào giải quyết các thủ tục hành 

chính trên địa bàn huyện cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã;  

- Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến  

và một cửa điện tử cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong việc tiếp nhận, 

xử lý, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trên phần mềm. 

- Bổ cứu một số nội dung trong việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản 

và Hồ sơ công việc, công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. Yêu cầu 

- Kịp thời bổ cứu những thiếu sót trong việc sử dụng phần mềm Quản lý 

văn bản và Hồ sơ công việc vào điều hành tác nghiệp, gửi nhận văn bản điện tử 
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tại UBND xã; nâng cao kỹ năng kiểm soát, làm báo cáo công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính;  

- Tổ chức tập huấn đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung tập huấn và hướng dẫn nội dung: (Ghi rõ nội dung) 

- Quán triệt sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử 

vào giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện; sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong gửi 

nhận văn bản điện tử, xử lý công việc chuyên môn và điều hành tác nghiệp tại 

cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND xã. 

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện 

tử để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân và doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn, bổ cứu việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc trong gửi nhận văn bản điện tử, xử lý công việc chuyên môn và điều 

hành tác nghiệp tại cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND xã. 

- Hướng dẫn công tác kiểm soát và báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. Thành phần, thời gian tập huấn 

2.1.Thành phần: 

- Ủy ban nhân dân huyện (mời dự khai mạc, bế mạc): Đại diện Lãnh đạo 

UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Văn 

hóa - Thông tin, Trung tâm Hành chính công huyện. 

- Ủy ban nhân dân các xã: Lãnh đạo UBND xã; cán bộ, công chức phụ 

trách các lĩnh vực: Địa chính, Xây dựng, Văn hóa, Chính sách, Tư pháp, Văn 

phòng (văn thư). 

2.2. Thời gian: Mỗi lớp tổi thiểu 01 ngày, dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến 

ngày 24/8/2018, cụ thể: 

- Ngày 21/8/2018, Lớp thứ 1: Gồm các xã: Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, 

Kỳ Lạc, Kỳ Hợp, Kỳ Tây (dự kiến tổ chức tại Hội trường UBND xã Kỳ Lâm). 

- Ngày 22/8/2018, Lớp thứ 2: Gồm các xã: Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Thư, Kỳ 

Tân, Kỳ Thọ (dự kiến tổ chức tại Hội trường UBND xã Kỳ Châu). 

- Ngày 23/8/2018, Lớp thứ 3: Gồm các xã: Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Khang, 

Kỳ Trung, Kỳ Văn (dự kiến tổ chức tại Hội trường UBND xã Kỳ Đồng). 
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- Ngày 24/8/2018, Lớp thứ 4: Gồm các xã: Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, 

Kỳ Tiến, Kỳ Giang (dự kiến tổ chức tại Hội trường UBND xã Kỳ Bắc). 

 2.3. Điều kiện đảm bảo tập huấn:  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trung tâm Hành chính công huyện 

chuẩn bị tài liệu, bố trí giảng viên tập huấn. 

- Ủy ban nhân dân các xã bố trí đầy đủ thành phần tham gia tập huấn, học 

viên tham gia tập huấn phải mang theo máy vi tính để thực hành, khuyến khích 

cán bộ phụ trách các lĩnh vực mang theo hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để 

trực tiếp nhập vào phần mềm. 

- Ủy ban nhân dân các xã được chọn làm địa điểm tập huấn bố trí Hội 

trường có đủ bàn ghế, loa máy, máy chiếu, màn chiếu, hệ thống mạng Internet 

wifi đảm bảo phục vụ tốt công tác tập huấn. 

4. Kinh phí thực hiện 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị kinh phí in ấn tài liệu, giảng 

viên và các điều kiện khác để tổ chức tập huấn. 

- Ủy ban nhân dân các xã chủ động bố trí kinh phí, hỗ trợ học viên tham gia 

tập huấn và các điều kiện khác phục vụ tập huấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trung tâm HCC huyện 

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai phần mềm Dịch vụ công 

trực tuyến và một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho 

đội ngủ cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo liên thông kết nối từ Ủy ban nhân dân 

các xã đến Ủy ban nhân dân huyện. 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tập huấn. 

- Lập dự trù kinh phí trình UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm 

định để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Phòng Nội vụ: Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện để chuẩn bị 

các nội dung phục vụ tập huấn, bố trí cán bộ tham dự các lớp tập huấn khi Văn 

phòng HĐND-UBND huyện, Trung tâm Hành chính công huyện yêu cầu. 

3. Phòng văn hóa - Thông tin: Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

huyện để chuẩn bị các nội dung phục vụ tập huấn, bố trí cán bộ kỹ thuật hỗ trợ 

trong quá trình tổ chức các lớp tập huấn. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định dự trù kinh phí do Văn phòng 

HĐND - UBND huyện lập, trình UBND huyện cấp kinh phí để tổ chức thực hiện 

kế hoạch. 
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5. Ủy ban nhân dân các xã 

- Kiểm tra đường truyền mạng Internet của cơ quan, bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả, trường hợp không đảm bảo phải nâng cấp hoặc thay mới. 

- Kiểm tra hệ thống mạng nội bộ (LAN), sửa chữa những nút mạng bị 

hỏng, trường hợp không đủ kịp thời bổ sung thêm nút mạng cho cán bộ công 

chức sử dụng; kiểm tra kết nối mạng Wifi. 

- Rà soát số lượng máy vi tính, máy in, máy quét (scan); hư hỏng cần sửa 

chữa, thay thế, trường hợp máy vi tính không đủ cho cán bộ công chức sử dụng 

có kế hoạch mua sắm bổ sung. 

- Bố trí cán bộ, công chức tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần. 

- Bố trí đầy đủ kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng phần 

mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và 

hồ sơ công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện, yêu 

cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã căn cứ Kế hoạch 

triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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