
ỦY BAN NHẢN DÂN 

THÀNH PHÓ CẢN THO 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sò :  2321 /UBND-XDĐT 

V/v quán lý, sử dụng và phát triển 
các sán phẩm phần mềm cùa Dự án 
răng cường tác động của cái cách 
hành chính ở thành phố cần Thơ 
do UNDP tài trợ. 

Cần Thơ, ngày 21 thảng 6 năm 2017 

SỎTHÔnGTINVÀTRUVÍrâiầ ính gử i :  

'ềr.omm 

Chuyên; 

- Giám đốc Sớ Nộ i  vụ ;  
-  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
-  Giám đốc Ban Quản lý dự án cả i  cách hành chính 
Cần Thơ. 

Xél Công văn số 10/DACCI1C ngày 12 iháng 6 năm 2017 của Ban Ọuản 
lý dự án cái cách hành chính -  cẩn Thơ về việc đề xuấ t  giả i  pháp quản lý ,  sử 
dụng và phát Iriên các sản phâm phân mêm của Dự án Tăng cường tác động của 
cả i  cách hành chính ở thành phố cần Thơ do UNDP tài trợ ,  Chủ t ịch ủy ban 
nhân dân thành pho có ý kiến như sau: 

1.  Thống nhấ l  việc quản lý ,  sử dụng và phát triển các sản phấm phần mềm 
cúa Dự án Tăng cường tác động của cả i  cách hành chính ớ thành phố cần Thơ 
do UNDP tài trợ theo đề ngh ị  của Ban Quản lý dự án cả i  cách hành chính -  cần 
Thơ tạ i  Công văn nêu trên, cụ thê như sau: 

a) Giao Sở Nộ i  vụ quan lý ,  sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ ,  
công chức, vicn chức. 

b) Giao Sớ Thông tin và Truyền ihông quan lý ,  sứ dụng phần mềm d ịch 
vụ công trực tuyến mức dộ 3 và phần mềm chuyên dùng tạ i  các phòng chuyên 
môn cấp huyện. 

2.  Giao Ban Quán lý dự án cái cách hành chính -  cần Thơ thực hiện thu 
lục bàn giao các sản phâm phần mềm cúa Dự án và các Ihủ tục liên quan theo 
đúng quy đ ịnh. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Ban Quản lý dự án cả i  cách hành 
chính -  Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vi có liên quan tố chức thưc hiên./ .^ 

, • >ỉ/ 

(Đính kèm Công văn số ỉ0/DACCHC ngày 12 thảng 6 năm 2017 gửi Sơ 
Nội vụ. Sớ Thông tin và Truyền thông) 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
-  (T UBND thành phọ ;  
-  VPUBNDlhành phố (31));  
-  I.ưu V I . l iN 

KT.CHŨ TỊCH 
CHỦ TỊCH 

Văn Tâm 
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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BQL Dự ÁN CCHC- CẢN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: 10/DACCHC cần Thơ, ngày 12 tháng 6 năm 2017 
V/v đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng 
và phát triên các sản phâm phân mêm 

của Dự án Tăng cường tác động của cải 
cách hành chính ở thành phố cần Thơ 

-Ị——T " dọ UNDP tài trợ 
'ÃN PHÒNG UBND TP.CẦN THu v 

S ô . . . . . . . . . . .  K í n h  g ử i :  ủ y  b a n  n h â n  d â n  t h à n h  p h ố  c ầ n  T h ơ .  
DEN ỈToằyrMSlL " 
íhuySn^ỊTỆ^ ĩ#. 
.ƯU hốsoí Gãr cứ Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2012 về 

việc phê duyệt nội dung Đe cương chi tiết Dự án "Tăng cường tác động của cải 
cách hành chính ở thành phố cần Thơ"; 

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của 
ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ về việc thành lập Ban Quản lý dự án "Tăng 
cường tác động cải cách hành chính thành phố cần Thơ" do UNDP tài trợ (Tên 
viết tắt: Ban Quản lý dự án cải cách hành chính cần Thơ); 

Theo Đề cương chi tiết Dự án "Tăng cường tác động của cải cách hành 
chính ở thành phố cần Thơ" (sau đây gọi là Dự án), Dự án được thực hiện trong 
giai đoạn 2012-2016. Vào tháng 10 năm 2016, Ban Quản lý dự án cải cách hành 
chính Cần Thơ đã kết thúc các hoạt động chuyên môn, tổ chức Hội nghị tổng kết 
dự án và hoàn thành các hoạt động kết thúc tài chính đối với Chương trình Phát 
triển Liên Họp quốc (UNDP). 

Để đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục chuyển giao tài sản theo quy định, 
Ban quản lý Dự án có ý kiến đề xuất giải pháp xử lý các sản phẩm của dự án, cụ 
thể như sau: 

1. Đối với phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện Kế hoạch sốl 19/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính thành phố cần Thơ 
năm 2015, Công văn số 1886/UBND-NCPC ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố về việc ứng dụng phần mềm quản lý thông tin 
CBCCVC tại các sở, ban, ngành, quận, huyện và xã, phường, thị trấn, Ban Quản 
lý dự án Cải cách hành chính kết hợp Sở Nội vụ đã triển khai Kế hoạch số 
21/KH-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2015 về việc nhập thông tin CBCCVC vào 
phần mềm quản lý thông tin CBCCVC thành phố cần Thơ, K,ế hoạch số 37/KH-
SNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của về việc tập huấn công tác tổ chức triển 
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khai, sử dụng và hoàn thiện dữ liệu các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế trên vào 
phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức thành phố cần Thơ. 
Tính tới thời điểm hiện tại, phần mềm đã được triển khai sử dụng đến tất cả các 
cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố (bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc). Dữ liệu trên phần mềm là 30.550 hồ sơ CBCCVC. 

Tháng 4 năm 2016, Ban Quản lý dự án Cải cách hành chính đã chính thức 
bàn giao quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công 
chức, viên chức cho Sở Nội vụ thành phố cần Thơ theo Quyết định số 
3437/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của ủy ban nhân dân thành phố về 
việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông 
tin cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ. Ngoài ra, theo cam kết Hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án Cải cách 
hành chính cần Thơ và đơn vị hiệu chỉnh, chuyển giao phần mềm là Trung tâm 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nằng thì mã nguồn sản phẩm và các 
tài liệu có liên quan được bàn giao cho cần Thơ để quản lý và phát triển sử dụng 
trong phạm vi thành phố cần Thơ. 

Vì vậy, Ban Quản lý dự án Cải cách hành chính cần Thơ đề xuất, tham 
mưu đến ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ xem xét, chấp thuận cho chuyển 
giao mã nguồn sản phẩm và tài liệu thiết kế có liên quan để Sở Nội vụ quản lý 
và đề xuất phát triển theo nhu cầu sử dụng của thành phổ. 

2. về phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phần mềm chuyên 
dùng tại các phòng chuyên môn cấp huyện 

Trong năm 2015, Ban Quản lý dự án Cải cách hành chính thành phố được 
sự hỗ trợ của UNDP đã triển khai thí điểm sử dụng phần mềm dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và phần mềm chuyên dùng tại các phòng ban chuyên môn cấp 
huyện tại Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Quận Bình Thủy, Huyện Thới Lai, 
Huyện Phong Điền. Năm 2017, theo Kế hoạch sổ 142/KH-UBND ngày 28 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính 
năm 2017, Sở Nội vụ sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đến 
ủy ban nhân dân thành phố triển khai sử dụng rộng rãi cho các quận, huyện còn 
lại để đảm bảo tính đồng bộ trên toàn thành phố hai phần mềm nêu trên. 

Để kịp tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo chỉ đạo 
của Chính phủ tại Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 
của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố tại Ke 
hoạch số 142/KH-UBND, Sở Nội vụ đề xuất ủy ban nhân dân thành phố giao 
Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và phát triển phần mềm dịch vụ công trực 
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tuyến mức độ 3 và phần mềm chuyên dùng tại các phòng chuyên môn cấp 
huyện. 

Lý do: trong quá trình triển khai thí điểm phần mềm các phần mềm nêu 
trên, Ban Quản lý dự án Cải cách hành chính đã mời chuyên gia tư vấn giám sát 
triển khai tại Trung tâm Công nghệ phần mềm cần Thơ (thuộc Sở Thông tin và 
Truyền thông), đồng thời nhà thầu phải phối hợp với đội ngũ kỹ thuật của Trung 
tâm Công nghệ phần mềm cần Thơ để thực hiện kết nối dữ liệu từ phần mềm 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện, phần mềm chuyên dùng với phần 
mềm một cửa điện tử hiện tại (vì Trung tâm là đơn vị quản lý mã nguồn và được 
Sở Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ bảo trì phần mềm một cửa điện tử 
cấp huyện đang sử dụng để giải quyết thủ tục hành chính). 

Ngoài ra, trong quá trình chuyển giao phần mềm dịch vụ công trực tuyến 
cấp huyện từ nhà thầu cho Ban Quản lý dự án đã thực hiện tập huấn chuyển giao 
cho đội ngũ kỹ thuật của Sở Nội vụ có sự tham gia của đội ngũ kỹ thuật Trung 
tâm Công nghệ phần mềm cần Thơ (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông). 

Tóm lại, với kinh nghiệm và năng lực thực hiện triển khai, bảo trì phần 
mềm một cửa điện tử và năng lực tiếp nhận chuyển giao phần mềm dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đảm bảo cho việc triển 
khai nhanh chóng, kịp thời và sẽ thuận lợi trong công tác bảo trì nâng cấp các hệ 
thống phần mềm sau này, đồng thời hỗ trợ kịp thời và phục tốt nhu cầu sử dụng 
của cán bộ công chức tại địa phương. 

Trên đây là tham mưu của Sở Nội vụ về việc chuyển giao các sản phẩm 
của Dự án Tăng cường tác động cải cách hành chính thành phố cần Thơ, nếu 
được công văn chấp thuận của ủy ban nhân dân thành phố thì Ban Quản lý dự 
án sẽ tiến hành bàn giao và thực hiện các thủ tục theo quy định. 

Kính trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Kỵ bới: Bạn QLDA 
Tạng cường tác 
động CCHCTP Cần 
Thơ 
Email: 

tk banqlda_cchctpct@c 
( /1 antho.gov.vn 

cợ quan: Thành phố 
Cạn Thơ 
Thời gian ký: 12.0Ổ.2017 

Lê Trung Kiên 

Noi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
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