
  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

             Số: 527/VHTT-CNTT                          Nha Trang , ngày 27 tháng 04 năm 2018 
    
 

 

              

 

Kính gửi:  

               - UBND thành phố; 

               - Văn phòng Thành ủy; 

               - Văn phòng HĐND và UBND thành phố;                

               - Phòng Nội vụ; 

               - Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

               - Phòng Kinh tế; 

               - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

               - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

               - Phòng Quản lý đô thị; 

               - Công an thành phố. 

                

Căn cứ Thông báo kết luận số 270/TB-BBT ngày 10/04/2018 của Chủ tịch 

UBND thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin quý I năm 2018; 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của thành phố 

năm 2018 như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin đã hoàn tất hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số cá 

nhân cho Lãnh đạo 08 phòng, ban thuộc thành phố bao gồm: Phòng Tài chính-Kế 

hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, 

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế và Thanh tra thành 

phố. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND thành phố ban hành 

Công văn số 2182/UBND-VHTT ngày 10/04/2018 về việc triển khai thực hiện 

đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 448/VHTT-CNTT 

ngày 13/04/2018 về việc thông báo kết quả tin, bài đã cung cấp cho Cổng thông tin 

điện tử thành phố quý I năm 2018. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 491/VHTT-CNTT 

ngày 18/04/2018 về việc báo cáo số lượng máy tính phải cài đặt phần mềm diệt 

V/v báo cáo tình hình triển khai thưc hiện 

các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển 

Công nghệ thông tin của thành phố  

năm 2018 
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virus có bản quyền. Qua đó tổng hợp báo cáo Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố 

cân đối kinh phí thực hiện cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Trang thông tin điện tử cho 

UBND các xã, phường. Qua đó thống nhất việc xây dựng Trang thông tin điện tử 

cho UBND các xã, phường dưới hình thức Trang con tích hợp vào Cổng thông tin 

điện tử của thành phố. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT, Bảo. 

TRƯỞNG PHÕNG 
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