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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện QĐ số 43/2009/QĐ-UBND 

 

Thực hiện công văn số 354/STTTT-CNTT ngày 29/7/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo 

cáo như sau:  

1. Tình hình triển khai Quyết định 43/2009/QĐ-UBND: 

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Quyết định 

43/2009/QĐ-UBND đến toàn thể công chức, viên chức toàn ngành. Thường 

xuyên cập nhật các văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin lên trang thông tin 

điện tử của Sở và được phổ biến tại các hội nghị giao ban hàng tháng.  

- Sở đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-SVHTTDL về việc ban hành 

Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử Hà Tĩnh trong hoạt động của 

cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức quán triệt và hướng dẫn các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy chế. 

2. Kết quả thực hiện Quyết định 43/2009/QĐ-UBND 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử đạt gần 80% (đã cấp 

cho 94 hộp thư cho các cán bộ, công chức, viên chức); Số hộp thư điện tử thu 

hồi do nghỉ hưu và chuyển công tác là 8 hộp thư.   

- Tỷ lệ trung bình cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử 

trong công việc đạt 70%; Tỷ lệ văn bản trao đổi qua hệ thống thư điện tử đạt 50%.  

3. Đánh giá chung về kết quả thực hiện Quyết định 43/2009/QĐ-UBND 

Sở đã ban hành các văn bản, chính sách nhằm thúc đẩy sử dụng hệ thống 

thư điện tử, tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước. Từng bước ứng dụng hệ thống thư điện tử trong công việc, tỷ lệ văn 

bản, tài liệu điện tử được trao đỏi qua mạng giữa các cơ quan nhà nước ngày 

càng tăng giúp cho việc xử lý văn bản được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 

43/2009/QĐ-UBND của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị Sở Thông tin 

và truyền thông đưa vào tổng hợp báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT-TH. 
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