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PHÂN CÔNG THEO TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM MÔ HÌNH CƠ QUAN ĐIỆN TỬ VÀ MÔ HÌNH 

HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ PHƢỜNG LONG BIÊN NĂM 2016  

----- 

 
TT Nội dung tiêu chí Thời gian 

thực hiện 

Cán bộ thực hiện Lãnh đạo phụ trách 

A CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1 Ban hành quy trình, văn bản để chỉ đạo thống nhất việc triển khai 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 

Tháng 1 Đ/c Hoàng Hương – Cán 

bộ CNTT 

Đ/c Đặng Trung Thành – Bí 

thư Đảng ủy Trưởng BCĐ 

CNTT 

2 Kiện toàn kịp thời BCĐ CNTT, Bộ phận TN&TKQ; Phân công nhiệm vụ 

các thành viên rõ người, rõ việc, phù hợp với các nội dung của mô hình và 

tình hình thực tế đơn vị. 

Tháng 1 Đ/c Hoàng Hương – Cán 

bộ CNTT 

Đ/c Đặng Trung Thành – Bí 

thư Đảng ủy Trưởng BCĐ 

CNTT 

3 Thực hiện đúng quy định về ghi chép hệ thống sổ sách theo mô hình Bộ 

phận TN&TKQ và sổ theo dõi trang thiết bị CNTT, hồ sơ thiết lập bằng 

chứng các sự cố trong quá trình thực hiện 

Hàng tháng  Đ/c Hoàng Hương – Cán 

bộ CNTT 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND Phường 

 

4 - Định kỳ hàng tháng, BCĐCNTT đánh giá, kiểm soát kết quả triển khai 

thực hiện các nội dung thực hiện mô hình Cơ quan điện tử, hoạt động của 

Bộ phận TN&TKQ; tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc và định 

hướng, chỉ đạo nhiệm vụ tháng tiếp theo.  

- Có thông báo kết luận; kiểm soát việc thực hiện các nội dung theo kết 

luận và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điều hành nội bộ  

Ngày 28 

hàng tháng  

Đ/c Hoàng Hương – Cán 

bộ CNTT 

Đ/c Đặng Trung Thành – Bí 

thư Đảng ủy Trưởng BCĐ 

CNTT 

5  Định kỳ hàng tháng có báo cáo tình hình thực hiện mô hình Cơ quan điện 

tử, hoạt động của Bộ phận TN&TKQ phường (theo mẫu) và đăng tải công 

khai trên Cổng thông tin điều hành nội bộ 

Ngày 25 

hàng tháng  

Đ/c Hoàng Hương – Cán 

bộ CNTT 

Đ/c Đặng Trung Thành – Bí 

thư Đảng ủy Trưởng BCĐ 

CNTT 

B  HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ    

I CỔNG TTĐT QUẬN (LỚP 1)    

1 Đảm bảo tối thiểu mỗi tháng có 02 tin về các hoạt động nổi bật của địa 

phương; 01 bài viết chuyên đề, chuyên sâu được đăng tải trên Cổng TTĐT 

Hàng tháng Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – 

Cán bộ Tuyên giáo (Định 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 
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TT Nội dung tiêu chí Thời gian 

thực hiện 

Cán bộ thực hiện Lãnh đạo phụ trách 

quận   hướng tin hoạt động tháng 

và tuần) 

Trưởng Ban biên tập 

2 Các tin hoạt động, các bài viết chuyên đề, chuyên sâu gửi đăng Cổng 

TTĐT quận đảm bảo chất lƣợng; lựa chọn được nội dung nổi bật, nội 

dung mới, khác… tại địa phương;đúng kết cấu thể loại, có hình ảnh, … 

Hàng tháng Trưởng ban, ngành đoàn 

thể  

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

3 Tin, bài gửi đăng Cổng TTĐT quận cập nhật đúng quy trình, đảm bảo thời 

gian quy định (chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ khi sự kiện kết thúc) 

Hàng tháng Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – 

Cán bộ Tuyên giáo (Định 

hướng tin hoạt động tháng 

và tuần) 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

4 Khuyến khích có nhiều bài viết chuyên đề, chuyên sâu gửi đăng Cổng 

TTĐT quận; số lượng mỗi tháng có nhiều hơn 01 bài viết trở lên được đăng 

Cổng TTĐT quận là căn cứ xem xét nâng mức đánh giá cuối năm 

Hàng tháng Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – 

Cán bộ Tuyên giáo (Định 

hướng tin hoạt động tháng 

và tuần) 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

II CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƢỜNG (LỚP 1)     

1 Kiện toàn kịp thời Ban biên tập; phân công rõ người, rõ việc; Ban biên tập 

hoạt động có hiệu quả, chất lượng; thực hiện tốt việc định hƣớng(hoặc 

giao nhiệm vụ bằng văn bản) nội dung viết tin, bài hàng tuần đảm bảo việc 

đưa thông tin kịp thời, tránh chồng chéo giữa các bộ phận 

Tháng 2 Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – 

Cán bộ Tuyên giáo 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

2 Tối thiểu mỗi tháng 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   

Hàng tháng Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – 

Cán bộ Tuyên giáo (Định 

hướng tin hoạt động tháng 

và tuần) 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

3 Các tin hoạt động, các bài viết chuyên đề, chuyên sâu đăng Cổng TTĐT 

phường đảm bảo chất lƣợng; đúng kết cấu thể loại, có hình ảnh, …  

Hàng tháng Trưởng ban, ngành đoàn 

thể  

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

4 Tin, bài đăng Cổng TTĐT phường cập nhật đúng quy trình, đảm bảo thời 

gian quy định (chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ khi sự kiện kết thúc) 

Hàng tháng Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – 

Cán bộ Tuyên giáo (Định 

hướng tin hoạt động tháng 

và tuần) 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

5 Cập nhật đầy đủ; thường xuyên bổ sung thông tin, hình ảnh, bài viết… của 

các mục trên trang chủ, banner, khẩu hiệu, chân trang, giới thiệu chung, 

tổ chức bộ máy, di tích lịch sử lễ hội truyền thống, đơn vị hiệp quản, bản 

đồ hành chính, kho tư liệu…trên Cổng TTĐT Phường 

Hàng tháng Trưởng ban, ngành đoàn 

thể  

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

6 Cập nhật đầy đủ, duy trì hoạt động, khai thác có hiệu quả các văn bản, các 

nội dung trong các chuyên mục “Chỉ đạo điều hành”, “Cải cách hành 

chính”;“Thi đua khen thƣởng”, “văn bản chính sách” các phần mềm, 

Hàng tháng Trưởng ban, ngành đoàn 

thể  

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 



3 

TT Nội dung tiêu chí Thời gian 

thực hiện 

Cán bộ thực hiện Lãnh đạo phụ trách 

hệ thống thƣ điện tử, mục “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh”, “Thông tin tuyển dụng”, và các chuyên mục kháctrên Cổng 

TTĐT Phường(tin, bài chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ khi sự kiện kết 

thúc; văn bản cập nhật chậm nhất sau 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản 

được ký ban hành) 

7 Cập nhật đầy đủ, thường xuyên các nội dung trong mục”Thông tin tuyên 

truyền” đảm bảo tỷ lệ số lượng nội dung của Phường chiếm 50%, các 

thông tin, đề cương từ các phòng, ban, ngành quận chiếm 50% 

Hàng tuần Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – 

Cán bộ Tuyên giáo 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

8 Triển khai có hiệu quả, kịp thời mục “Hỏi - đáp” trao đổi 2 chiều giữa lãnh 

đạo phường với các tổ chức, doanh nghiệp, công dân 

Hàng tuần Đ/c Nguyễn Trung Kiên – 

Cán bộ Tư pháp 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND Phường 

 

9 Khuyến khích nâng số lượng tin hoạt động, bài viết chuyên đề chuyên sâu 

của các đơn vị hiệp quản, tổ dân phố (chiếm tỷ lệ khoảng 25% trở lên so 

với tổng số tin, bài). Có các nội dung, các mục, chuyên đề sáng tạo riêng 

của Phường trên Cổng TTĐT mà đem lại hiệu quả thì trong quá trình đánh 

giá, công nhận mô hình CQĐT phường cuối năm sẽ được nâng mức 

Hàng tuần Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – 

Cán bộ Tuyên giáo 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

III CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH NỘI BỘ (LỚP 2 - GỒM CẢ KHỐI 

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CHÍNH QUYỀN) 

   

1 Thiết lập và sắp xếp ngăn thư mục của phường được thực hiện theo hướng 

dẫn của quận và phù hợp với thực tế của đơn vị 

Tháng 2 Đ/c Hoàng Thị Hương – 

Cán bộ CNTT 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

2 Các văn bản được số hoá và cập nhật kịp thời vào từng ngăn thư mục theo 

quy định đảm bảo thuận tiện cho khai thác, sử dụng hiệu quả (văn bản của 

Phường được cập nhật chậm nhất 01 ngày làm việc sau khi văn bản được 

ký ban hành) 

Hàng ngày Trưởng các ban, ngành, 

đoàn thể phường 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

3 100% chương trình công tác, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm, quý, 

tháng của phường (bao gồm cả kế hoạch trọng tâm của các bộ phận chuyên 

môn), các Kết luận cuộc họp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi 

nhiệm vụ được đăng tải đầy đủ trên mạng và được kiểm soát, đánh giá kết 

quả triển khai thực hiện 

Hàng ngày Trưởng các ban, ngành, 

đoàn thể phường 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

4 100% lịch công tác tuần của Đảng ủy, UBND phường được xây dựng theo 

mẫu quy định, được kiểm soát và đăng tải đầy đủ trên cổng TT điều hành 

nội bộ 

Hàng tuần Đ/c Vũ Nhật Lam – Cán 

bộ Văn phòng ĐU 

Đ/c Hoàng Thị  Hương – 

Cán bộ CNTT 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

C CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG    
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TT Nội dung tiêu chí Thời gian 

thực hiện 

Cán bộ thực hiện Lãnh đạo phụ trách 

I PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP      

1 100% văn bản đi đến được quản lý và xử lý đúng quy trình, quy định trên 

phần mềm, không có văn bản xử lý chậm muộn, không đúng quy trình.   

Hàng ngày Đ/c Đinh T.Thanh Hương 

– Cán  bộ Văn phòng 

thống kê 

Đ/c Vũ Nhật Lam – Cán 

bộ Văn phòng Đảng ủy 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

2 Các đầu việc được giao trên phần mềm được xử lý đúng hạn, đúng quy 

trình 

Hàng ngày Đ/c Đinh T.Thanh Hương 

– Cán  bộ Văn phòng 

thống kê 

Đ/c Vũ Nhật Lam – Cán 

bộ Văn phòng Đảng ủy 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

II PHẦN MỀM TIẾP DÂN – THEO DÕI XỬ LÝ ĐƠN THƢ KNTC      

1 100% nội dung tiếp dân và đơn thư được cập nhật, quản lý trên phần mềm     Hàng Tuần Đ/c Nguyễn Trung Kiên – 

Cán bộ Tư pháp 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

2 100% đơn thư xử lý đúng quy trình, quy định trên phần mềm; trên 90% 

đơn thư được xử lý, giải quyết đúng thời hạn  

Hàng Tuần Đ/c Nguyễn Trung Kiên – 

Cán bộ Tư pháp 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

III PHẦN MỀM KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ     

1 100% các văn bản đi, đến được xử lý và lưu trữ trên phần mềm Tác nghiệp 

Lotus Notes 8.5 đúng theo thời gian, quy định  

Hàng ngày Đ/c Vũ Nhật Lam – Cán 

bộ Văn phòng ĐU 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

2 100% dữ liệu đảng viên được cập nhật vào phần mềm Quản lý đảng viên 

kịp thời, thường xuyên, đúng tiến độ quy định và được sao lưu định kỳ 

(hàng tháng) 

Hàng tuấn Đ/c Lương Thị Thanh 

Vân– Cán bộ TC  văn 

phòng ĐU 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

3 Thường xuyên thực hiện việc cập nhật số liệu đảng phí và kết xuất báo cáo 

trên phần mềm Quản lý thu nộp đảng phí theo đúng theo quy định 

Hàng tuấn Đ/c Lương Thị Thanh 

Vân– Cán bộ TC  văn 

phòng ĐU 

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – 

Phó bí thư TT Đảng ủy 

Trưởng Ban biên tập 

IV THƢ ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ    

1 100% CBCCVC, người lao động được cấp hộp thư điện tử công vụ Thành 

phố và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong giải quyết công việc hàng 

ngày. 

Hàng ngày Đ/c Hoàng Thị Hương – 

Cán bộ CNTT 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND phường 

2 Khuyến khích Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố được cấp hộp thư điện 

tử công vụ Thành phố và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong giải 

quyết công việc hàng ngày (50% số người được cấp sử dụng thường xuyên 

là nội dung ưu tiên nâng mức). 

Hàng tuần Đ/c Hoàng Thị Hương – 

Cán bộ CNTT 

Đ/c Đặng Trung Thành – Bí 

thư Đảng ủy Trưởng BCĐ 

CNTT 
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TT Nội dung tiêu chí Thời gian 

thực hiện 

Cán bộ thực hiện Lãnh đạo phụ trách 

D HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TN&TKQ    

1 Thực hiện đúng quy định về kiểm soát TTHC, ban hành và công khai 

TTHC kịp thời, đúng quy định. 

Hàng Tuần Đ/c Nguyễn Tiến Thành – 

Cán bộ Tư pháp 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND phường 

2 100% hồ sơ hành chính được tiếp nhận và trả kết quả đúng quy trình, đúng 

hẹn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn (kể cả trên phần mềm ứng dụng 

CNTT). Không có hồ sơ yêu cầu bổ sung quá 01 lần. 

Hàng ngày Đ/c Nguyễn Tiến Thành – 

Cán bộ Tư pháp 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND phường 

3 - Thực hiện đúng quy trình ban hành thư cảm ơn đối với các ý kiến góp ý, 

phản ánh của cá nhân, tổ chức; thư xin lỗi với tổ chức, công dân đối với hồ 

sơ giải quyết quá hạn thuộc trách nhiệm của chính quyền hoặc hồ sơ đã tiếp 

nhận nhưng không đủ điều kiện phải trả lại tổ chức, công dân.  

- Đối với các hồ sơ giải quyết quá hạn phải ban hành thư xin lỗi kịp thời và 

thực hiện giải quyết đúng thời hạn nêu trong thư. 

Khi có ý 

kiến góp ý, 

phản ánh 

của tổ chức, 

cá nhân và 

có hồ sơ giải 

quyết quá 

hạn                                     

Đ/c Nguyễn Tiến Thành – 

Cán bộ Tư pháp 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND phường 

4 Trên 98% ý kiến đánh giá về hoạt động Bộ phận TN&TKQ đạt mức độ 

"hài lòng" trở lên. 

Hàng ngày Đ/c Nguyễn Tiến Thành – 

Cán bộ Tư pháp 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND phường 

5 Khuyến khích các đơn vị có sáng kiến đổi mới nâng cao chất lượng hiệu 

quả hoạt động Bộ phận TN&TKQ; đơn vị có số lượng hồ sơ được tiếp nhận 

và giải quyết thực hiện DVC mức độ 3 từ 30% trở lên trên tổng số hồ sơ 

TTHC được xây dựng DVC mức 3. 

 Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả phường 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND phường 

6 Không xem xét công nhận đạt chuẩn đối với đơn vị có tỷ lệ hồ sơ hành 

chính giải quyết quá hạn đạt tỷ lệ 0,1% với hồ sơ thông thường và 1% đối 

với hồ sơ liên thông (so với tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết của đơn 

vị); hoặc có đơn thư khiếu nại có tính chất nghiêm trọng của công dân, tổ 

chức về kết quả giải quyết TTHC. 

 Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả phường 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND phường 

E CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO    

1 Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, hạ tầng mạng, an toàn an ninh 

thông tin và các thiết bị chuyên dụng tại Bộ phận một cửa theo đúng mô 

hình Cơ quan điện tử và Mô hình một cửa liên thông hiện đại. Thực hiện 

duy trì bảo dưỡng trang thiết bị đảm bảo vận hành, khai thác hiệu quả. 

Hàng tháng Đ/c Hoàng Thị hương – 

Cán bộ CNTT 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

2 100% CBCCVC, người lao động có kỹ năng vận hành khai thác, sử dụng 

các ứng dụng CNTT theo đúng quy định của quận và theo vị trí chức danh.  

Từ quý Đ/c Hoàng Thị hương – 

Cán bộ CNTT 

Đ/c Đặng Trung Thành – Bí 

thư Đảng ủy Trưởng BCĐ 

CNTT 

3 Thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng 

CNTT cho CBCCVC, người lao động tại đơn vị. 

Từng quý  Đ/c Hoàng Thị hương – 

Cán bộ CNTT 

Đ/c Đặng Trung Thành – Bí 

thư Đảng ủy Trưởng BCĐ 



6 

TT Nội dung tiêu chí Thời gian 

thực hiện 

Cán bộ thực hiện Lãnh đạo phụ trách 

CNTT 

4 Bố trí ngân sách đảm bảo cho duy trì, vận hành mô hình Cơ quan điện tử và 

hoạt động bộ phận Một cửa. 

Tháng 1 Đ/c Nguyễn T. Tuyết Mai 

– Cán bộ TCKT 

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – 

Phó Bí thư ĐU-CT UBND 

Phó ban thường trực 

F DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3    

1 Triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Theo kế 

hoạch của 

quận 

-Đ/c Hoàng Thị hương – 

Cán bộ CNTT 

-Đ/c Nguyễn Tiến Thành – 

Cán bộ Tư pháp 

Đ/c Ngô Sinh Xuân – 

PCT UBND phường 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; 

- Thành viên BCĐ CNTT ; / để t/h 

- Lưu VP. 

 

 
 

 


