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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 3088/UBND-TCDNC ngày 24/6/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.
Để đưa Đề án 896 vào thực tiễn để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới
Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra
trong thời gian tới. Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng Sở, Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Trên cơ sở khung kiến trúc chính Quyền điện tử của tỉnh đã được phê
duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh và Kế hoạch số 4493/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Ninh
Thuận về việc triển khai Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng 2025. Các đơn vị chủ động đề
xuất, tham mưu Sở Y tế xem xét triển khai các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số
để phục vụ cho công tác quản lý, thúc đẩy phát triển công tác chuyên môn và tạo
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ
như môi trường làm việc số phục vụ nhu cầu công việc, hệ thống y tế số phục vụ
nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, hệ thống đào tạo số phục vụ nhu cầu học tập, nền
tảng thanh toán số và các giảỉ pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch dân sự, hướng dẫn người
dân, doanh nghiệp, các cơ sở hành nghề tư nhân thực hiện nhập thông tin, đính
kèm hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến thông
qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tuyên truyền, khuyến khích người
dân, doanh nghiệp thực hiện nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch
vụ Bưu chính công ích.
3. Đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng; chú trọng công tác đào tạo,
nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết cho cán bộ,
công chức, viên chức thích ứng với môi trường mạng để vận hành, phát triển các
hệ thống, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, chất lượng, phạm vi
hoạt động của Chính phủ điện tử.
4. Tiếp tục đưa Đề án 896 vào thực tiễn nhằm xây dựng Chính phủ điện
tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực
hiện nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện
tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp,
hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và
hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện
các nội dung trên./.
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