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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT 

Phường Long Biên 

----- 

 

Căn cứ Quyết định số     -QĐ/ĐU ngày    /01/2016 của Đảng ủy phường Long 

Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT; 

Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT phường Long Biên thống nhất phân công nhiệm 

vụ thành viên Ban chỉ đạo, cụ thể như sau: 

1. Ông Đặng Trung Thành –   Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng ban: 

- Chịu trách nhiệm trước Quận ủy, UBND quận về kết quả thực hiện mô hình 

Cơ quan điện tử, hoạt động của Bộ phận TN&TKQ và tổ chức thực hiện theo nội 

dung văn bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động Ban chỉ đạo phường về các nội dung triển khai 

ứng dụng CNTT, thực hiện mô hình cơ quan điện tử và hoạt động của Bộ phận 

TN&TKQ phường. 

- Chủ trì các cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo theo quy định. 

- Chỉ đạo kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc ứng dụng CNTT, thực hiện 

mô hình cơ quan điện tử cấp phường của cán bộ công chức, lao động hợp động cơ 

quan phường. 

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho toàn thể cán bộ 

phường. 

- Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý đối với 

các tập thể, cá nhân vi phạm các quy trình, quy định về ứng dụng CNTT, thực hiện 

mô hình cơ quan điện tử cấp phường. 

2. Ông Nguyễn Ngọc Phan – Chủ tịch UBND phường, Phó ban thường 

trực: 

- Phụ trách về ứng dụng CNTT khối Chính quyền và cơ sở hạ tầng, các điều 

kiện đảm bảo đảm bảo cho duy trì, vận hành mô hình Cơ quan điện tử và hoạt động bộ 

phận Một cửa. 

- Chỉ đạo cán bộ công chức, lao động hợp động thuộc các bộ phận chuyên 

môn thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về ứng dụng CNTT, thực hiện 

mô hình cơ quan điện tử cấp phường. 

- Chủ trì các cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo khi được đồng chí Trưởng ban 

phân công. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.   

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó 

ban: 

- Phụ trách về ứng dụng CNTT khối Đảng – Đoàn thể. Chỉ đạo cán bộ thuộc 

khối Đảng – Đoàn thể thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về ứng dụng 

CNTT, thực hiện mô hình cơ quan điện tử cấp phường. 

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Cổng thông tin điện tử phường, việc đăng 

tải tin bài lên Cổng thông tin điện tử Quận và Cổng thông tin điện tử Phường ( 02 

tin về các hoạt động nổi bật của địa phương; 01 bài viết chuyên đề, chuyên sâu 

được đăng tải trên Cổng TTĐT quận và có 12 tin hoạt động; 02 bài viết chuyên đề, 

chuyên sâu đảm bảo chất lượng được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Phường 

mỗi tháng). 

- Chủ trì các cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo khi được đồng chí Trưởng ban 

phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

4. Ông Ngô Sinh Xuân – Phó chủ tịch UBND phường: 

- Phụ trách về ứng dụng CNTT của mô hình hoạt động Bộ phận TN&TKQ và 

DVC mức độ 3 phường, phần mềm tiếp dân và giải quyết đơn thư .  

- Chỉ đạo cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối VHXH thực hiện nghiêm 

túc các quy trình, quy định về ứng dụng CNTT, thực hiện mô hình hoạt động Bộ 

phận TN&TKQ phường. 

- Tham mưu cho đồng chí Trưởng ban các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng 

cao hiệu quả ứng dụng CNTT tại các bộ phận thuộc UBND phường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

5. Ông Nguyễn Đức Hùng – Phó chủ tịch UBND phường: 

- Chỉ đạo cán bộ công chức, lao động hợp đồng thuộc các bộ phận chuyên 

môn thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về ứng dụng CNTT, thực hiện 

mô hình hoạt động Bộ phận TN&TKQ phường và dịch vụ công mức độ 3. 

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ công chức, lao động hợp đồng thuộc UBND 

phường trong việc thực hiện các quy định về khai thác, cập nhật văn bản trên Cổng 

thông tin điện tử Quận, quy trình xử lý văn bản đi – đến, điều hành tác nghiệp trên 

phần mềm ứng dụng. 

- Tham mưu cho đồng chí Trưởng ban các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng 

cao hiệu quả ứng dụng CNTT tại các bộ phận thuộc UBND phường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

6. Bà Nguyễn Thị Tuyết – Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy viên 

- Phụ trách việc thực hiện định hướng nội dung viết tin, bài hàng tháng, tuần đảm 

bảo việc đưa thông tin kịp thời, tránh chồng chéo giữa các bộ phận. 
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- Cập nhật đầy đủ, thường xuyên các nội dung trong mục”Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ”Thông tin tuyên truyền”. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

7. Bà Hoàng Thị Hương – Cán bộ CNTT, Ủy viên:  

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, kế 

hoạch thực hiện mô hình cơ quan điện tử và mô hình hoạt động Bộ phận TN&TKQ 

hàng năm của phường.  

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về kết quả thực 

hiện ứng dụng CNTT của phường theo quy định.  

- Giám sát việc thực hiện các ứng dụng CNTT của cán bộ công chức, lao 

động hợp đồng; Hỗ trợ cho các cán bộ chuyên môn trong quá trình triển khai, thực 

hiện các ứng dụng CNTT. 

- Tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng 

CNTT của cán bộ công chức, lao động hợp đồng cơ quan phường. 

- Quản lý, theo dõi hạ tầng CNTT của phường ; Đề xuất với Ban chỉ đạo kế 

hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất để triển 

khai các ứng CNTT đạt hiệu quả. Phối hợp với đơn vị bảo trì xử lý các sự cố xảy 

ra, đảm bảo cho hệ thống CNTT của phường hoạt động thông suốt. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

8. Bà Đinh Thị Thanh Hương - Cán bộ VP – TK, Ủy viên: 

- Phụ trách, kiểm soát việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản đi - 

đến khối chính quyền; khai thác, cập nhật văn bản trên Cổng thông tin điện tử 

Quận của UBND phường. 

- Tham mưu cho đồng chí Trưởng ban các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

thực hiện phần mềm quản lý văn bản đi - đến; khai thác, cập nhật văn bản trên 

Cổng thông tin điện tử Quận của UBND phường. 

- Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện phần mềm quản lý văn bản đi – 

đến, khai thác, cập nhật văn bản trên Cổng thông tin điện tử Quận, các ý kiến, đề 

xuất cải tiến phần mềm cho đồng chí Hoàng Thị Hương để tổng hợp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

9 . Ông Vũ Nhật Lam - Cán bộ VP Đảng ủy, Ủy viên 

- Trực tiếp thực hiện phần mềm lotus note , khai thác, cập nhật các văn bản 

của Đảng ủy phường lên Cổng thông tin điện tử của Quận. Phụ trách, kiểm soát 

việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý đảng viên, phần mềm quản lý văn bản 

đi – đến khối Đảng – Đoàn thể, việc khai thác, cập nhật văn bản trên Cổng thông 

tin điện tử Quận của các đoàn thể. 

- Phối hợp với cán bộ tổ chức Văn phòng Đảng ủy về việc thực hiện phần 

mềm quản lý đảng phí, phần mềm quản lý đảng viên  
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- Tham mưu cho đồng chí Trưởng ban các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

thực hiện phần mềm quản lý phần mềm lotus note, phần mềm quản lý văn bản đi - 

đến; khai thác, cập nhật văn bản trên Cổng thông tin điện tử Quận của Đảng ủy 

phường và các đoàn thể. 

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ thuộc Đảng ủy phường và các đoàn thể trong việc 

thực hiện các quy định về khai thác, cập nhật văn bản trên Cổng thông tin điện tử 

Quận, quy trình xử lý văn bản đi – đến, điều hành tác nghiệp trên phần mềm ứng 

dụng của Đảng ủy phường và các đoàn thể. 

- Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện phần mềm quản lý văn bản đi – 

đến, khai thác, cập nhật văn bản trên Cổng thông tin điện tử Quận của Đảng ủy 

phường và các đoàn thể, các ý kiến, đề xuất cải tiến phần mềm cho đồng chí 

Hoàng Thị Hương để tổng hợp. 

- Định kỳ hàng tháng báo cáo Văn phòng Quận ủy kết quả thực hiện ứng dụng 

CNTT theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

10. Ông Nguyễn Tiến Thành - Cán bộ Tư pháp, Ủy viên: 

- Kiểm soát việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một 

cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ 3. Thực hiện tốt công tác kiểm 

soát TTHC, báo cáo Phòng Tư pháp về các TTHC mới, TTHC có sự thay đổi để 

cập nhật, điều chỉnh kịp thời trên phần mềm. 

- Tham mưu cho đồng chí Trưởng ban các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa, một cửa liên thông. 

- Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ hành 

chính một cửa, một cửa liên thông, các ý kiến, đề xuất cải tiến phần mềm cho đồng 

chí Hoàng Thị Hương để tổng hợp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

11. Ông Nguyễn Trung Kiên - Cán bộ Tư pháp, Ủy viên: 

- Trực tiếp thực hiện phần mềm Tư pháp – hộ tịch. Phụ trách, theo dõi việc 

triển khai thực hiện phần mềm quản lý tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo. Kiểm soát việc thực hiện giải quyết đơn thư, đảm bảo 100% đơn thư được tiếp 

nhận và xử lý trên phần mềm ứng dụng. 

- Tham mưu cho đồng chí Trưởng ban các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

ứng dụng phần mềm quản lý tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

- Định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo kết quả thực hiện phần mềm quản lý tiếp 

dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, đề xuất cải tiến phần mềm 

cho đồng chí Hoàng Thị Hương để tổng hợp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

12. Bà Cao Thị Hà - Cán bộ Địa chính, Ủy viên: 
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- Phụ trách, kiểm soát việc thực hiện công tác giải quyết TTHC lĩnh vực Địa 

chính, bao gồm cả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiểm soát việc thực 

hiện giải quyết TTHC lĩnh vực Địa chính, đảm bảo 100% hồ sơ được xử lý đúng 

hạn (thuộc trách nhiệm của phường) trên phần mềm ứng dụng. 

- Tham mưu cho đồng chí Trưởng ban các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực Địa chính trên phần mềm ứng dụng. 

- Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận 

(bao gồm cả kết quả xử lý trên phần mềm ứng dụng), các ý kiến, đề xuất cải tiến 

phần mềm cho đồng chí Hoàng Thị Hương để tổng hợp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.  

13. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Cán bộ TC – KT, Ủy viên: 

- Phụ trách việc thực hiện phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý vốn 

đầu tư và các phần mềm chuyên ngành khác. 

- Tham mưu cho đồng chí Trưởng ban kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm 

dành cho hoạt động ứng dụng CNTT của phường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trường ban phân công. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, yêu cầu các đồng chí được phân công phụ trách 

từng lĩnh vực tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, chủ động 

đề xuất giải pháp để tháo gỡ, báo cáo tại các cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo. 
 

Trên đây là phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT 

phường Long Biên. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, căn cứ vào kết 

quả thực tế, Ban chỉ đạo sẽ bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ để phù hợp với thực tế./. 

 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy; 

- Thành viên BCĐ CNTT ; / để t/h 

- Lưu VP. 

 
 

 


