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HUYỆN CẨM THỦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v hướng dẫn triển khai các 

giải pháp ứng dụng CNTT trong 

điều kiện giãn cách xã hội. 

  

Cẩm Thủy, ngày      tháng 09 năm 2021 

 

Kính gửi:   

      - UBND các xã, thị trấn; 

      - Các cơ quan đơn vị liên quan. 

Thực hiên công văn số 1852/STTTT-CNTT, ngày 01/09/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông  về  việc hướng dẫn triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong 

điều kiện giãn cách xã hội. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các cơ quan đơn vị có liên quan 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp trực tuyến nhằm đảm bảo thông suốt trong 

công tác chỉ đạo, điều hành trên nền tảng phần mềm Jistsi.  

Cuộc họp được thiết lập cho mọi người đang làm việc tại nhà, tại cơ quan, hay 

đang di chuyển trên xe ô tô, đáp ứng các điều kiện sau: Có máy tính (được gắn 

camera) kết nối Internet hoặc dùng điện thoại thông minh kết nối Interntet truy cập 

vào phần mềm Jistsi.  

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ các đơn vị thiết lập, khai báo, vận hành 

kỹ thuật các cuộc họp trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm tích hợp và an 

toàn dữ liệu của tỉnh (đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông). 

(Có tài liệu giới thiệu và hướng dẫn cài đặt, sử dụng kèm theo để các đơn vị 

chủ động triển khai). 

2. UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, 

xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trong cơ quan nhà nước theo 

Chỉ thị số 15/CT-UBND và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 01/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 



3. Bưu điện huyện. 

 Đối với các thủ tục hành chính còn lại (không thực hiện trực tuyến), các doanh 

nghiệp bưu chính (Bưu chính huyện) sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp, trả kết 

quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Ngoài ra, Các doanh nghiệp bưu chính 

sẽ triển khai các giải pháp đảm bảo việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ 

người dân; tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá, bảo đảm an toàn phòng chống 

dịch. 

4. Đầu mối liên hệ của Sở Thông tin và Truyền thông: 

Phòng Quản lý CNTT: Ông Đỗ Kiên - Trưởng phòng; điện thoại: 

0919.935.558, email dokien.stttt@thanhoa.gov.vn). 

Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật: 

Trung tâm CNTT-TT: Ông Trần Ngọc Hưng - PGĐ Trung tâm CNTT-TT; điện 

thoại 0916.422.583; email hungtn.ttcntt@thanhhoa.gov.vn. 

UBND huyện yêu cầu, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên: 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;     (Để B/c) 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Viettel huyện;  

- Lưu VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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