Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị

PHẦN I
KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG TTĐT TỈNH QUẢNG TRỊ
VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DÀNH CHO CC,VC TỈNH
Địa chỉ truy cập: http://www.quangtri.gov.vn hoặc quangtri.gov.vn
Giao diện trang chủ:

Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị: Mỗi ngày có gần 6000 lượt truy
cập, với hơn 1200 tài khoản của CBCCVC đăng nhập hơn 3500 lượt vào Hệ
thống thông tin dành cho CBCCVC tỉnh Quảng Trị
Cập nhật và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phong phú, chính xác,
khách quan về Tin tức hoạt động, công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo
UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Giáo
dục, Y tế, An ninh, Quốc phòng,… Các hoạt động của các Sở ban ngành, Huyện
thị thành phố, các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các Doanh nghiệp
trên toàn tỉnh.
Cung cấp đầy đủ các thông tin:
- Các thông tin giới thiệu về tỉnh
- Bộ máy tổ chức các cơ quan Đảng, Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh, UBND tỉnh,
Các cơ quan chuyên môn, Các huyện thị thành phố,..
- Các bộ thủ tục hành chính cấp Sở, cấp Huyện, cấp Xã
- Công báo tỉnh Quảng Trị
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản QPPL của tỉnh
- Tra cứu, tìm kiếm VB của Chính phủ, Bộ ngành và các địa phương
- Thông tin tiếp Công dân
- Báo cáo tình hình KTXH
- Hệ thống thông tin TTHC tỉnh Quảng Trị
- Tư vấn – Giải đáp – Trợ giúp pháp lý
2

Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị
- Tra cứu, tìm kiếm thông tin Liệt sĩ
- Thông tin người dân cần biết
- Truyền hình - Báo Quảng Trị online
- Liên kết website đến các đơn vị trong tỉnh, Trung ương, Bộ ngành và các địa
phương

Dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3&4

Tin tức nổi bật

Văn bản chỉ đạo
của UBND tỉnh

Cụm khai thác, tìm kiếm thông tin văn
bản chỉ đạo điều hành, Lịch công tác, báo
cáo tình hình KTXH của UBND tỉnh, các
Sở ban ngành, Huyện thị thành phố

Trả lời phản ánh, kiến nghị,
đề xuất của Doanh nghiệp

Trả lời Công dân
3

Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị
Cụm thông tin Người dân cần biết

Tin hoạt động KNTT
của Các Sở ban
ngành

Tin hoạt động KNTT của
Các Tổ chức đoàn thể

Tin hoạt động KNTT
của Địa phương

Video, hình ảnh về cảnh đẹp, mảnh đất, con
người, đặc sản quê hương Quảng Trị

Liên kết website của các Sở ban ngành, Huyện
thị thành phố, các Tổ chức chính trị xã hội
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Thông tin liên hệ

Các số liệu thống kê

2. Khai thác thông tin trên Môi trường làm việc qua mạng và Hệ thống
thông tin dành cho CBCCVC tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
http://www.quangtri.gov.vn
Nơi đăng nhập:
+ Nhập Tài khoản

+ Nhập Mật khẩu + Kích chọn nút Đăng nhập

Khai thác tìm kiếm các thông tin:
- Sử dụng công nghệ đăng nhập 1 lần SSO (Single sign-on)
- Tiếp nhận, phân và xử lý văn bản qua mạng trên Hệ thống phần mềm Quản lý
hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản qua mạng
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản của cơ quan đơn vị mới, đã tiếp nhận có đầy đủ
thông tin phân xử lý văn bản
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản của cơ quan đơn vị mới, đã ban hành
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- Tra cứu, tìm kiếm văn bản của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh mới, đã ban
hành và tiếp nhận, có đầy đủ thông tin phân xử lý văn bản
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản của UBND tỉnh mới, đã ban hành
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản của UBND tỉnh mới, đã tiếp nhận có đầy đủ thông
tin phân xử lý văn bản
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản của UBMTTQ Việt Nam tỉnh mới, đã ban hành và
tiếp nhận, có đầy đủ thông tin phân xử lý văn bản
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản của các Sở, Ban ngành, Huyện thị thành phố mới,
đã ban hành
- Tra cứu, tìm kiếm văn bản của các Sở, Ban ngành, Huyện thị thành phố mới,
đã tiếp nhận, có đầy đủ thông tin phân xử lý văn bản
- Theo dõi lịch sử đăng nhập của Tài khoản cá nhân
- Xem Lịch công tác tuần của các cơ quan đơn vị trong tỉnh
- Tiếp nhận và gửi thư điện tử công vụ @quangtri.gov.vn
- Quản lý hồ sơ CBCVC trên phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công viên chức
- Cập nhật báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên Phần mềm theo dõi chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
- Khai thác, tìm kiếm văn bản CĐĐH của UBND tỉnh, Giấy mời họp
- Xem thông tin Điểm báo về Quảng Trị
- Theo dõi Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
giao
- Theo dõi công khai kết quả thời gian giải quyết công việc của UBND tỉnh và
các Sở Ban Ngành Huyện Thị Thành phố
- Sử dụng các phần mềm tiện ích cơ bản
- Tải về phần mềm QTchat phiên bản desktop
Ảnh đại diện

Xem lịch sử
đăng nhập

Thay đổi Ảnh đại diện

Truy cập trang
thông tin Công chức

Đổi mật khẩu

Hệ thống phần mềm Quản lý hồ
sơ công việc và gửi nhận văn
bản qua mạng của đơn vị
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Phần mềm Quản lý hồ sơ
cán bộ công viên chức

Một cửa
điện tử

Thư điện tử
công vụ

Theo dõi Kết
quả thực hiện
nhiệm vụ của
UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND
tỉnh giao

Theo dõi Thời
gian xử lý văn
bản của các Sở,
Ban ngành,
Huyện thị
thành phố

Phần mềm theo dõi
chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ của UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh giao

Khai thác,
tìm kiếm văn
bản Chỉ đạo
điều hành của
UBND tỉnh,
Giấy mời họp

Điểm
báo về
Quảng
Trị
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Tra cứu, tìm kiếm văn bản
của cơ quan đơn vị mới, đã
tiếp nhận và ban hành

Nút bấm Ẩn / hiện nội dung dùng
để mở rộng hoặc thu gọn khung.

Tra cứu, tìm kiếm văn bản của Đoàn
ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh,
UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Sở,
Ban ngành, Huyện thị thành phố mới,
đã ban hành, tiếp nhận

Tra cứu, tìm kiếm văn bản
của UBND tỉnh, các Sở,
Ban ngành, Huyện thị
thành phố mới, đã ban
hành và tiếp nhận

Chọn Văn bản ban hành
Chọn Cơ quan,
(Đi) hay Tiếp nhận (Đến)
đơn vị
Nhập
ngày
Nhập số
văn bản
văn bản

Nhập trích yếu văn bản
Kích chọn
Tìm kiếm
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Xem thông tin trích
yếu của văn bản

Thông báo ý kiến kết
luận của Thủ tướng
Chính phủ

Kích chọn file đính
kèm để xem toàn văn

Thông báo ý kiến kết
luận của Chủ tịch
UBND tỉnh

Tải về phần mềm QTchat
phiên bản desktop

Danh sách các phần
mềm, công cụ tiện ích

Văn bản Chỉ đạo điều
hành và Văn bản Quy
phạm pháp luật của
UBND tỉnh

Xem Truyền hình và Phát
thanh Quảng Trị online

Thông tin liên hệ
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