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UY BAN NIHAN DAN
TNH GIA LA!

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
DcIp-Tirdo-Hnh phüc

Sohz3g/UBND-KGVX

Gia Lai, ngàyW thdng 10 nãm 2019

V/v thng ci.ring xCr 1 van bàn, h s,
cong vic trên môi trithng mng

KInh giri:
- Các s&, ban, ngành thuc tinh;
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thàth phô.
Thrc hin chi dto cüa Thu tuàng ChInh phü ti Cong van s 83631VPCPKSTT ngày 17/9/2019 ye vic tang cu&ng xr 1 van ban, ho so cong vic trén môi
tn.thng mng, Uy ban nhân dan tinh yêu câu:
1. Thu trtr&ng các S&, ban, ngành, Chü tich 1Jy ban nhân dan các huyn,
thxã,thànhphô:
- Thirc hin nghiêm chi d.o cüa UBND tinh tai COng van s 1951 ILTBNDKGVX ngày 05/9/2018 ye vic triên khai Quyêt djnh so 28/2018/QD-TTg ngày
12/7/2018 cüa ThU tirâng ChInh phU "V/v gtri, nhtn van ban din tU giQa các co
quan trong h thông hành chInh nhà nixâc".
- T chtrc thrc hin vic xcr 1 van ban den, van ban di thông qua h thng
Quãn 1 van bàn và diêu hành dã dtrçic triên khai; thuc hin k so van ban diên t1r
theo hu&ng dan cUa S Thông tin và Truyên thông; hithng dan cUa Chi citc Van
thu - Luu trt, Sä Ni vi ye vic quán 1 van ban di, den din tà theo Thông tu so
01/2019/TT-BNV ngây 24/01/2019 cUa B Ni vi.
- lhirc hin nghiêm thc vic quán 1, sU ding chit k s chuyên dUng ChInh
phU theo chi do cUa UBND tinh ti Cong van so 553/UIBND-KGVX ngày
18/3/2019.
- Trin khai vic bâo dam an toân, an ninh h thng thông tin theo cp d;
theo hu&ng dn cUa Si Thông tin và Truyên thông. Chju trách nhim tru&c ChU
tjch UBND tinh nêu dê 1 19t thông tin trong qua trInh gUi, nhn van bàn din tcr,
xU 1 ho so cong vic trén môi tru&ng m.ng. Thu&ng xuyên kiêm tra, dánh giá an
ninh mng, an toàn thông tin cUa các h thông thông tin dang vn hãnh thuc
phm vi quãn 1.
- Guong mu trong si'r diing chtt s cá nhân d phê duyt các h so, van bàn
din tU và xCr 1 cong vic trên môi tnthng mng.
2. Van phông UBND tinh:
- Tip tic thrc hin t& thim vi lam du mi gUi, nhn van bàn din tCr
thuc phrn vi, thâm quyên quãn 1 cUa Uy ban nhân dan, ChU tjch Uy ban nhân
dan tinh den Van phông ChInh phU và các b, ngành, co quan Trung uong (qua
Triic lien thông van bàn quOc gia). lông hqp so 1iu van bàn din tU gUi, nhn qua
Triic lien thông van bàn quOc gia; phOi hqp vOi S Thông tin và Truyên thông
tong hçip tI.nh hInh gUi, nhn van bàn din tU cUa các co quan chuyen mon trirc

thuc và Uy ban than dan c&p huyn, cp xà thông qua h th6ng Quãn l vAn ban
và diu hành cüa tinh; djnh k' báo cáo UBND tinh xem xét, chi dao.
- Tham muu vic trin khai H th6ng thông tin phic viii h9p Va xü 1 cong
vic cüa UBND tinh trên môi tnrng din tCr theo chi dao cüa UBND tinh tai
Thông báo so 44/TB-UBND ngày 09/7/2019.
3. S&Nivij:
Tham muu Uy ban than dan tinh trin khai kjp thii các quy djnh, huâng dk
cüa Chmnh phü, b, ngành Trung ung nhât là các vAn bàn mói ban hành ye cOng
tác cài cách thi'i tic hãnh chInh, vAn thu - kru tr. Tiêp ttic theo dOi, huàng dan
các dcin vj, dja phuong vic quán l vAn bàn di, den din tr theo Thông tr so
01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 cUa BO Ni vii.
4. S& Thông tin và Truyn thông:
- Tham mixu UBND tinh vic t6 chi'rc giám sat, kim Ira dánh giá an toàn
thông tin cho cac h thông cOng ngh thông tin trên dja bàn tinh theo djnh ks',
trong do CO hthOng Quán l vAn bàn và diêu hành, Triic lien thông vAn bàn din
tr cüa tinh. Diêu phôi huy dng (mg phó, khAc phiic sr cô an toàn thông tin mng
trên Triic lien thông vAn bàn quOc gia và Triic lien thông vAn bàn cUa tinh.
- Tip tiic quàn 1, vn hành, tham muu UBND tinh d duy tn mng din
rng cüa tinh (mng WAN cüa tinh, dira trên mang Truyên sO 1iu chuyên dung
cUa các ci quan Dàng, Nhà nuâc) dO phiic vi g(ri, nhn vAn bàn din t(r, phiic vi
h thông Hi nghj trirc tuyên và các h thông cong ngh thông tin khác cüa tinh.
- Kim tra, don dc cong tác bão dam an toàn thông tin cho h thng Quan 1
vAn bàn vâ diêu hânh trén dja bàn tinh.
5. Cong an tinh:
Phi hqp vi S& Thông tin và Truyn thông và các ca quan lien quan kim
tra, giám sat an ninh m?ng; (mg phO, khAc phiic sir cO an ninh mng dOi vài Tric
lien thông vAn bàn quôc gia, Triic lien thông vAn bàn din ti:r cUa tinh và trên
Mang din rng (WAN) cUa tinh, cac mang ci1c b (LAN) cüa các dn vj, dja
phumg. KiOm Ira an ninh dOi vâi các thiOt bj cong ngh thông tin, din - din t(r
tmc khi di.ra vào si'r dung theo huàng dn cüa BO Cong an.
Nhan duçic vAn bàn nay, yOu cu thU tnr&ng các s&, ban, ngành thuOc tinh,
ChU tjch UBND các huyn, thj xà, thành phô nghiêm tUc triên khai thrc hin./.
Ncrinh1n:
- Nhtr trén (thrc hin);
- Van phông Chmnh phCi (báo cáo);
- B TT&TT (báo cáo);
- Thu&ng trVc Tinh ày (báo cáo);
- Thung tri,rc HDND tinh;
- B/c Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Ban CD XD CQDT tinh Gia Lai;
- B/c CVP, các P.CVP UBND tinh;
- Báo Gia Lai, Dài PTTH tinh;
- Cong Thông tin din tCr cUa tinh;
- Ltru: VT, TTTH, NC, KGVX.
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