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 Căn cứ Văn bản số 9329/VPCP-KSTT ngày 12/10/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia (được gửi 

kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục "kính gửi": 

1.1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện 

rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị (bao gồm ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, 

xã) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ 

theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành. (Đề 

nghị nêu rõ từng TTHC, bộ phận TTHC; căn cứ pháp lý của TTHC, bộ phận 

TTHC chưa đầy đủ; chưa phù hợp; chưa được các Bộ, ngành ở Trung ương, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định).  

1.2. Tổng hợp danh sách các TTHC hiện cơ quan, đơn vị đang thực hiện 

hoặc đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng không 

được Văn phòng Chính phủ giao tại Văn bản số 9329/VPCP-KSTT; không 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 

09/6/2017 về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Quyết định số 877/QĐ-

TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện 

trong năm 2018 - 2019.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ được nêu tại mục 2, 3, 4, 5 

Văn bản số 9329/VPCP-KSTT. 

3. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ được nêu tại điểm a, c mục 6 Văn bản 

số 9329/VPCP-KSTT.   
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4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tham mưu triển khai nhiệm vụ được nêu tại điểm b mục 6 Văn bản 

số 9329/VPCP-KSTT.  

Kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tổng hợp) trước 

ngày 12/11/2019 để báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định. Sau thời 

điểm báo cáo, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh các nội dung có liên 

quan đến các nội dung nêu trên, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh cùng báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị theo quy định.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận:                                  
- Văn phòng Chính phủ;  

-  Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;   (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- P.Tin học-Công báo (Đ/c Tùng);  

- Lưu VT, KSTTHC (H). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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