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Thực hiện mô hình cơ quan điện tử;
ô hình hoạt động bộ phận TN&TKQ phƣờng ong iên năm 2017
----Căn cứ Quyết định s 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ
quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định s 07/2016/QĐ-UBND ngày
08/3/ 2016 của UBND Thành ph Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ
chức tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành ph Hà Nội;
Căn cứ Văn bản hướng dẫn s 1885/STTTT-UDCNTT ngày 28/11/2013 của
Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội về việc hướng dẫn các thành ph n cơ quan
điện tử trong các cơ quan thuộc UBND Thành ph Hà Nội;
Phường Long Biên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Cơ quan
điện tử, Mô hình hoạt động Bộ phận TN TKQ phường năm 2017 như sau:
I. ỤC ĐÍC , Y U CẦU
1. ục đích
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công
vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phường; đáp ứng yêu c u về
cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng phong cách làm việc
chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, thân thiện; nâng cao chất lượng, ý thức,
trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức;
2. Yêu cầu
Bám sát các văn bản hướng dẫn về mô hình Cơ quan điện tử phường và mô
hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tổ
chức, triển khai thực hiện đ y đủ, đồng bộ đ i với kh i đảng, đoàn thể và kh i chính
quyền phường, đạt hiệu quả trong thực tế công tác quản lý điều hành của cấp ủy,
chính quyền và các hoạt động tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
Công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, đảm bảo chính xác, đúng hẹn, tạo điều kiện
thuận lợi t i đa cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính, đảm
bảo các quy định về cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo Quyết định s
09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định s
07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành ph Hà Nội.
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II. N DUNG T ỰC
N (Có b ểu tiêu chí kèm theo)
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Rà soát, hoàn thiện hệ th ng các văn bản triển khai thực hiện mô hình Cơ
quan điện tử phường, mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.
Phân công nhiệm vụ và duy trì hiệu quả hoạt động của Ban ch đạo CNTT
phường, Bộ phận một cửa, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường đảm bảo
mỗi nội dung có lãnh đạo phụ trách và cán bộ kiểm soát vận hành.
Tuyên truyền sâu rộng, tập huấn nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ,
công chức, các tổ chức doanh nghiệp và người dân về lợi ích của chính quyền điện
tử, đặc biệt là việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
Định kỳ hàng tháng 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 một cửa để kịp
thời định hướng, ch đạo trong tổ chức thực hiện.
2. Duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử phƣờng
Nâng cao chất lượng hoạt động cổng thông tin điện tử phường; rà soát, cập
nhật đ y đủ, kịp thời nội dung các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử theo
quy định. Thực hiện nghiêm túc quy trình đăng tin, bài hoạt động trên Cổng thông
tin điện tử phường. Đảm bảo s lượng, chất lượng tin, bài theo quy định.
Thiết lập, cập nhật đ y đủ và khai thác hiệu quả Cổng thông tin điều hành nội
bộ của phường.
3. oạt động ộ phận TN&TKQ giải quyết thủ tục hành chính
Thực hiện đúng, đ y đủ các nội dung, quy trình, quy định của Mô hình hoạt
động Bộ phận TN&TKQ, phù hợp, đồng bộ với các nội dung của mô hình cơ quan
điện tử và Quyết định s 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính
phủ, Quyết định s 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/ 2016 của UBND Thành ph
Hà Nội. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong TN&TKQ giải
quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.
Kiểm soát và niêm yết công khai thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục
hành chính theo quy định. Tổ chức đ i thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành
chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Thực hiện t t công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
+ Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; đẩy mạnh hồ sơ hành chính giải
quyết sớm trước thời hạn; Thiết lập, quản lý, lưu trữ và cập nhật đ y đủ hệ th ng
hồ sơ công việc liên quan đến quá trình giải quyết TTHC (Sổ nhật ký, Thư xin lỗi,
Thư cảm ơn, Thư góp ý, hồ sơ bằng chứng, ...)
+ Thực hiện đúng các quy trình quy định về hoạt động bộ phận TNHS&TKQ:
việc ghi nhật ký hàng ngày công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;
Quy định mở hòm thư góp ý tại Bộ phận Một cửa; Quy trình vận hành hệ th ng
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camera giám sát, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng; Quy trình
ban hành thư cảm ơn, thư xin lỗi tổ chức, công dân; ...
Tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi
phạm hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành
chính đ i với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức
trực tiếp làm nhiệm vụ, thủ trưởng đơn vị cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm
với tư cách là người đứng đ u đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá
nhân, tổ chức theo quy định tại Ch thị s 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ
tướng Chính phủ. Nâng cao mức độ “hài lòng” và “rất hài lòng” của tổ chức, công
dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận TN TKQ.
4. Tiếp tục duy trì triển khai hiệu quả các phần mềm ứng dụng và hộp
thƣ công vụ
Duy trì, nâng cấp và triển khai hiệu quả các ph n mềm ứng dụng (kh i Đảng,
đoàn thể và chính quyền) đảm bảo thuận lợi t i đa cho người dùng.
Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành, khai thác; kiểm soát chặt chẽ việc
vận hành theo quy trình quy định nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại,
bất cập.
Thường xuyên sử dụng thư điện tử trong giải quyết công việc hàng ngày. Mở
rộng và tăng cường hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ th ng thư
điện tử công vụ đến các Tổ dân ph .
Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và các yêu c u về vận hành, khắc
phục sự c , đề xuất nội dung cải tiến cho phù hợp với yêu c u thực tiễn.
5. Duy trì, vận hành ổn định hệ thống hạ tầng CNTT
Duy trì hoạt động ổn định hệ th ng đường truyền; trang thiết bị CNTT đảm bảo
đáp ứng yêu c u của mô hình Cơ quan điện tử, mô hình hoạt động Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, đánh giá thực trạng và có
kế hoạch đ u tư bổ sung, nâng cấp hạ t ng kỹ thuật CNTT đáp ứng yêu c u phát triển,
mở rộng.
Đảm bảo 100% người dùng đều thành thạo về kỹ năng sử dụng, khai thác và
duy trì hiệu quả các ph n mềm ứng dụng theo vị trí chức danh.
Tăng cường tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu các nội dung nhằm thực hiện có
hiệu quả các nội dung của mô hình Cơ quan điện tử phường, mô hình hoạt động
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
B trí ngân sách đảm bảo cho duy trì, vận hành mô hình Cơ quan điện tử và
hoạt động bộ phận TN TKQ.
III. T ẾN Đ T ỰC
N (Có b ểu ế độ kèm theo)
IV.
ÂN CÔNG N
VỤ
1. Văn phòng ĐND&U ND phƣờng
Là cơ quan đ u m i triển khai thực hiện mô hình Cơ quan điện tử phường và
Mô hình hoạt động bộ phận TN TKQ phường.
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Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng ph n mềm, ứng dụng CNTT
của phường.
Đảm bảo hoạt động hệ th ng hạ t ng CNTT và duy trì đường truyền kết n i
với quận (mạng LAN, WAN và Internet).
Tham mưu thực hiện các nội dung được phân công theo Kế hoạch; Báo cáo
kịp thời các vướng mắc, khó khăn về Ban ch đạo CNTT phường để ch đạo giải
quyết.
2. Văn phòng Đảng ủy
Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng CNTT của kh i Đảng,
đoàn thể phường; kịp thời tham mưu lãnh đạo Phường ch đạo khắc phục những
tồn tại.
3. Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy
Tham mưu lãnh đạo phường các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng tin, bài, cung cấp các thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử
quận, Cổng thông tin điện tử các phường.
Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả cập nhật, đăng tải thông tin của phường;
kịp thời tham mưu Ban ch đạo khắc phục những tồn tại.
4. Tƣ pháp phƣờng
Là cơ quan đ u m i, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác kiểm soát
TTHC; Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành
chính theo quy định.
Chủ trì xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính thực hiện mức độ 3, 4.
Ph i hợp với Văn phòng HDND UBND thực hiện tin học hoá các quy trình
giải quyết TTHC, điều ch nh kịp thời các thay đổi về quy trình tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chính trên ph n mềm ứng dụng CNTT;
Báo cáo UBND Quận và thông tin tới cơ quan đ u m i kiểm soát việc thực
hiện Mô hình (phòng Nội vụ) về kết quả kiểm soát TTHC và các vấn đề vướng
mắc, phát sinh có liên quan đến TTHC.
6. Tài chính - Kế hoạch phƣờng
Căn cứ mô hình Cơ quan điện tử, Mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả giải quyết TTHC được phê duyệt, tham mưu UBND phường b trí nguồn
kinh phí triển khai thực hiện mô hình đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
Ph i hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện
thu, chi phí, lệ phí trong giải quyết TTHC quận theo quy định.
7. Các ban, ngành đoàn thể phƣờng
Chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình TTHC thuộc chức
năng, nhiệm vụ của phường.
Ph i hợp với Văn phòng HĐND UBND phường trong việc xây dựng, cập
nhật, điều ch nh quy trình TTHC trên ph n mềm và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận
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và trả kết quả giải quyết TTHC; Kịp thời tham mưu UBND phường ban hành thư
xin lỗi tổ chức, công dân đ i với hồ sơ giải quyết quá hạn thuộc trách nhiệm của
đơn vị hoặc hồ sơ đã tiếp nhận nhưng không đủ điều kiện giải quyết.
Có trách nhiệm thông báo các thay đổi, điều ch nh về TTHC và hướng dẫn,
thẩm định quy trình TTHC theo ngành dọc thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết
của UBND phường.
Báo cáo kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong tổ chức thực hiện về
Ban ch đạo phường và UBND quận và thông tin kịp thời tới phòng Nội vụ (cơ
quan đ u m i kiểm soát Mô hình).
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Mô hình Cơ quan điện tử, Mô hình
hoạt động Bộ phận TN TKQ phường năm 2017. Ban ch đạo phường yêu c u các
ban ngành, đoàn thể phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trưc Quận ủy;
- BCĐ CNTT Quận;
để b/c
- Thường trực Đảng ủy;
- Trường trực HĐND-UBND phường;
- BCĐ CNTT Phường; / để /
- Lưu VP.
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Nội dung công việc

ủ p ườ

Long Biên)

Đơn vị
thực hiện

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

ãnh đạo
phụ trách

Văn phòng
HĐND UBND

Các ban ngành,
đoàn thể phường

Tháng 01

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

Tháng 01

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT
Đ/c Ngô Sinh Xuân-PCT UBND,
Trưởng bộ phận 1 cửa phường

Tháng 01

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT
Đ/c Ngô Sinh Xuân-PCT UBND,
Trưởng bộ phận 1 cửa phường

Hàng tháng

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

Công tác chỉ đạo điều hành

I

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Mô hình Cơ
quan điện tử phường, Mô hình hoạt động Bộ phận
TN&TKQ phường năm 2017
Rà soát, kiện toàn và phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm
các thành viên BCĐ CNTT, Bộ phận “một cửa” và ban
hành các văn bản, quy trình ch đạo triển khai thực hiện
mô hình Cơ quan điện tử, hoạt động của bộ phận “một
cửa”

1.

2.

Thiết lập hệ th ng sổ sách theo dõi Mô hình 1 cửa và
quản lý theo dõi hệ th ng CNTT

3.

BCĐ CNTT họp, 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 một cửa; tháo gỡ kịp thời các
khó khăn vướng mắc và định hướng, ch đạo nhiệm vụ
tháng tiếp theo
Tuyên truyền sâu rộng, tập huấn nâng cao nhận thức đến
toàn thể cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân về
lợi ích của chính quyền điện tử, đặc biệt là việc triển khai
các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
Định kỳ kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện Mô hình
cơ quan điện tử, hoạt động của Bộ phận “Một cửa”
phường và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điều
hành tác nghiệp

4.

5.

6.
II

Văn phòng
HĐND UBND

Văn phòng
HĐND UBND

Bộ phận 1 cửa

Cán bộ CNTT

BCĐCNTT
phường

BCĐCNTT
phường

VHTT phường

Hàng tháng

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

BCĐCNTT
phường

Các ban ngành,
đoàn thể phường

Ngày 25
hàng tháng

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

Hàng tháng

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

oạt động Cổng thông tin điện tử

Rà soát, kiện toàn và phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm
1.
các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử. Duy

BCĐCNTT
phường

7

Nội dung công việc

TT

trì hiệu quả hoạt động Ban biên tập tin bài
Ch đạo đảm bảo t i thiểu mỗi tháng có ít nhất 02 tin về
các hoạt động nổi bật của địa phương; 01 bài viết chuyên
đề, chuyên sâu dảm bảo chất lượng được đăng tải trên
2. Cổng thông tin điện tử quận. Mỗi tháng có ít nhất 08 tin
hoạt động; 02 bài viết chuyên đề, chuyên sâu đảm bảo
chất lượng được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử
phường
3.
III

Đảm bảo việc rà soát, cập nhật đ y đủ, kịp thời nội dung
các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử phường

Đơn vị
thực hiện

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
hoàn thành

ãnh đạo
phụ trách

Cán bộ Tuyên
giáo Đảng ủy

Hàng tháng,
hàng tu n
xây dựng
định hướng
tin, bài

Cán bộ Tuyên
giáo Đảng ủy

Các ban, ngành
đoàn thể phưởng

Hàng tháng,
hàng tu n
xây dựng
định hướng
tin, bài

BCĐCNTT
phường

Các ban, ngành
đoàn thể phưởng

Hàng tháng

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

BCĐCNTT
phường

Các ban, ngành
đoàn thể phưởng

Hàng tháng

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

Văn phòng
HĐND UBN
D

Cán ngành, đoàn
thể phường

Thường
xuyên

Các
đoàn thể phưởng

Thường
xuyên

Cán ngành

Thường

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó bí
thư TTĐU, Trưởng Ban biên tập

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó bí
thư TTĐU, Trưởng Ban biên tập

oạt động Cổng thông tin điều hành tác nghiệp

- Xây dựng các ngăn thư mục theo ch đạo của quận và
phù hợp với thực tế của đơn vị.
- Thường xuyên cập nhật kịp thời hệ th ng các văn bản liên
1. quan vào từng ngăn thư mục theo quy định.
- Thường xuyên khai thác, sử dụng hệ th ng các văn bản
được đăng tải trên Cổng TTĐH tác nghiệp phục vụ công
việc hàng ngày.
Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, lịch làm việc;
Kiểm soát đánh giá chất lượng và kết quả tổ chức thực
2.
hiện và đăng tải công khai trên cổng thông tin điều hành
tác nghiệp
IV Duy trì hiệu quả các ứng dụng phần mềm
Duy trì vận hành thường xuyên, hiệu quả các ph n mềm ứng
1. dụng chung (QLVB ĐHTN, Email)
Duy trì vận hành thường xuyên, hiệu quả các ph n mềm kh i

2. Đảng - Đoàn thể

3. Duy trì vận hành thường xuyên, hiệu quả các ph n mềm kh i

Văn phòng
Đảng ủy
phường
Văn phòng

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan –
Chủ tịch UBND phường, Phó BCĐ
CNTT
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó bí
thư TTĐU, Trưởng Ban biên tập
Đ/c Nguyễn Ngọc Phan –

8

TT

V
1.
2.

3.

Nội dung công việc
Chính quyền (ph n mềm tiếp dân, giải quyết đơn thư; PMQLNS;
hộ tịch; quản lý tài sản công; ...)
oạt động của ộ phận một cửa

Tổ chức thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3,4
- Thực hiện đúng quy định về kiểm soát TTHC, công khai
quy trình nội bộ TN GQTTHC kịp thời.
- Công khai kết quả giải quyết TTHC
Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và kiểm soát,
đánh giá việc tổ chức thực hiện các nội dung theo Mô
hình và Quyết định s 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015
của Thủ tướng chính phủ; Quyết định s 07/2016/QĐUBND ngày 08/3/2016 của UBND thành ph Hà Nội và
các văn bản ch đạo của Quận.

4.

Tổ chức đ i thoại lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về TTHC và
giải quyết TTHC định kỳ 2 l n/năm.

VI

Cơ sở hạ tầng và các điều kiện đảm bảo

1.

B trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, hạ
t ng 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

2.

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

3.

Chủ động tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng
ứng dụng CNTT cho CBCCVC, người lao động tại đơn vị

Đơn vị
thực hiện
HĐND UBN
D

Đơn vị
phối hợp
phường

Thời gian
hoàn thành
xuyên

ãnh đạo
phụ trách
Chủ tịch UBND phường, Phó BCĐ
CNTT

1 cửa phường

Tư pháp

Thường
xuyên

Đ/c Ngô Sinh Xuân-PCT UBND,
Trưởng bộ phận 1 cửa phường

Tư pháp

Các ngành

Thường
xuyên

Đ/c Ngô Sinh Xuân-PCT UBND,
Trưởng bộ phận 1 cửa phường

1 cửa phường

Các ngành

Thường
xuyên

Đ/c Ngô Sinh Xuân-PCT UBND,
Trưởng bộ phận 1 cửa phường

Văn phòng
HĐND UBND
phường

Các ban, ngành
đoàn thể phưởng

Tháng 6, 11

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan –
Chủ tịch UBND phường, Phó BCĐ
CNTT

Văn phòng
HĐND UBND
phường

1 cửa phường

Thường
xuyên

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

Các ban, ngành
đoàn thể phưởng

Thường
xuyên

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

Các ban, ngành
đoàn thể phưởng

Thường
xuyên

Đ/c Nguyễn Văn Chiến –
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ CNTT

Văn phòng
HĐND UBND
phường
Văn phòng
HĐND UBND
phường

