Nhm huy ng các sáng kin, gii pháp mi tng cng hiu qu trong công tác ci cách hành chính
và ng dng công ngh thông tin, va qua, qun Liên Chiu phi hp Qun oàn t chc bui i thoi vi
ch "Thanh niên Liên Chiu vi công tác ci cách hành chính, ng dng công ngh thông tin".
Ti bui i thoi, oàn viên thanh niên các phòng ban thuc qun và 5 phng ã mnh dn a ra nhng
xut, sáng kin cùng vi lãnh o qun và các phòng ban bàn bc, trao i,…
Trong ó, c ghi nhn là mt trong nhng sáng kin thit thc, d trin khai là sáng kin "ng dng
công ngh thông tin trong tng tác gia ngi dân và chính quyn" ca phng Hòa Minh. Phan
Nguyn Hoàng Linh - cán b b phn Mt ca phng Hòa Minh cho bit: thi gian qua, UBND
phng Hòa Minh ã trang b 2 màn hình kt ni song song vi 2 máy tính ca cán b b phn Mt
ca ngi dân có th d dàng kim tra thông tin, cùng tng tác vi cán b thc hin th tc hành chính
ca mình mt cách nhanh gn, hiu qu, hn ch sai sót khi in trích d liu.

Cán b tr trình bày ý tng ca mình
Nhn thy tính thit thc, d trin khai, nhân rng ca ý tng này, Bí th Qun y - ng chí Võ Công
Chánh ngh phng Hòa Minh tip tc duy trì thc hin và các phng còn li ch ng u t thit b, trin
khai thc hin song song vi xut ca phng Hòa Hip Nam "Tng hp các biu mu n ngoài danh
mc th tc hành chính". Vi xut này, phng thành lp t giúp vic tng hp các biu mu và tích hp

trên máy tính t ti bàn vit ca công dân. Sau khi hoàn thành mu n cn thit, t chc công dân s
c hng dn chuyn trc tip trên phn mm qun lý h s trc tuyn n cán b tip nhn kim tra ni dung n
và iu chnh nhng ni dung không phù hp, tit kim thi gian, tin bc cho ngi dân. T nay n gia
nm 2019, 2 ý tng này s c tng kt nhm ánh giá tính hiu qu chun hóa trên toàn qun.
ng chí Bí th Qun y cng ánh giá cao ý tng ca oàn viên Chi oàn Chính quyn "Gii pháp ng
dng công ngh thông tin trong qun lý trt t ô th" và ngh lãnh o qun h tr thc hin. ng thi yêu
cu ch tài tng hp, cp nht li nhng d liu v xây nhà trái phép t nm 1997 trên a bàn qun.
Anh Nguyn Duy An - T quy tc ô th phng Hòa Hip Nam, ch tài chia s: vi ng dng này, các
thông tin khi c báo cáo s c cp nht, trc tip x lý trên MAP và phn mm t ng tng hp, lu tr d liu.
To thun li cho vic x lý, tra cu thông tin ca lãnh o hoc cán b quy tc ô th. ng thi s khc phc c
tình trng "nghèo nàn" d liu, d dàng hn cho vic k tha d liu khi luân chuyn cán b quy tc ô
th, gim ti vic lu tr d liu giy.
Vi mc tiêu xóa b nn qung cáo rao vt trái phép, oàn phng Hòa Khánh Bc xut ý tng "Xây
dng phn mm tip nhn tin báo qung cáo rao vt trái phép" hoc phi hp ng dng zalo trin khai
ng dng; theo ó, phn mm s cung cp mã truy cp cho nhóm i tng thc hin trc tip tip nhn tin
báo, phn mm t ng ct s liên lc th hin trên các bng chng vi phm c th. Tuy nhiên, theo ng
chí Nguyn Bá Nam - Phó Phòng Vn hóa Thông tin qun: mc tiêu ca ý tng là tt song vic t
ng ct s liên lc còn nhiu bt cp, vic trin khai phn mm ít kh thi.

/c Võ Công Chánh - Bí th Qun y trao i v ý tng va c trình bày
Bên cnh ó, oàn viên phng Hòa Minh còn a ra mt ý tng v phn mm qun lý h s t. Theo ó,
khi in thông tin y v s tha t, phn mm s tích hp cho ra nhng thông tin liên quan: v trí nhà ,
tha t, t dân ph, tình trng v nhân h khu, các vn an sinh xã hi,… Vi ý tng này, ng chí Võ
Công Chánh ánh giá cao và s h tr vit phn mm min phí. ng chí àm Quang Hng - Ch tch
UBND qun ngh các phng còn li cùng nghiên cu, xut c th a phn mm vào thc t trong thi
gian sm nht.
Bui i thoi không ch là c hi cán b tr qun nhà chia s ý tng ca mình v ci cách hành chính,
công ngh thông tin mà còn là dp lãnh o qun và cán b tr cùng tìm ting nói chung thông
qua trao i, trin khai bin pháp, a nhng xut vào thc tin, t ó nâng cao hiu qu công tác ci
cách th tc hành chính, ng dng công ngh thông tin trên toàn qun.

Phm Bình.

