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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 
     

Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Công văn số 637/STTTT-CNTT 

ngày 05/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả 

xây dựng Chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 2020.  

UBND huyện yều cầu UBND các xã, thị trấn cập nhật kết quả xây dựng 

Chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 2020 theo biểu số liệu trực tuyến trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở http://ict.hatinh.gov.vn), tạichuyên mục Sở điện tử/Phần 

mềm QL CNTT hoặc truy cập vào website http://danhgia.hatinh.gov.vn/để tổng 

hợp, đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các CQNN trên địa bàn 

huyện 6 tháng đầu năm 2020. 

Thời gian thực hiện việc cập nhật: Hoàn thành trước 14h ngày 18/6/2020 

Hết thời hạn nêu trên, hệ thống sẽ tự động khóa, nếu đơn vị nào chưa thực 

hiện thì coi như kết quả 6 tháng đầu năm 2020 không có. 

Ghi chú: Đối với các xã, thị trấn sau sáp nhập đăng nhập theo tài khoản sau:  

TT Đơn vị Tài khoản Mật khẩu 

1 Thị trấn Đức Thọ ttductho.dt abc@123 

2 Bùi La Nhân builanhan.dt abc@123 

3 Lâm Trung Thủy lamtrungthuy.dt abc@123 

4 Thanh Bình Thịnh thanhbinhthinh.dt abc@123 

5 Tùng Châu tungchau.dt abc@123 

6 An Dũng andung.dt abc@123 

7 Hòa Lạc hoalac.dt abc@123 

8 Tân Dân tandan.dt abc@123 

9 Quang Vĩnh quangvinh.dt abc@123 

http://ict.hatinh.gov.vn/
http://danhgia.hatinh.gov.vn/


 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai và cập nhật báo cáo 

kịp thời theo quy định đồng thời kiểm chứng, chịu trách nhiệm với dữ liệu báo 

cáo của địa phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- VP Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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