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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HẠ LANG 

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH                     
V/v tăng cường và nâng cao hiệu 

quả thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 

 

       Hạ Lang, ngày     tháng  02 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 204/UBND-KSTT, ngày 05/02/2020 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. 

Trong năm 2019, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban trực 

thuộc, UBND các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, theo thống kê tại Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử, năm 2019, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 

mức độ 3,4 vẫn còn đạt thấp (tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh 

trong năm 157/1954 số hồ sơ tiếp nhận, chiếm 8,03%). Để thực hiện tốt các nhiệm 

vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các các phòng, ban thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công văn số 337/UBND-TH, 

ngày 07/8/2019 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 

03/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua cổng Dịch vụ công và dịch vụ bưu chính 

công ích. 

2. Đối với các TTHC mà đối tượng thực hiện là cơ quan nhà nước, yêu cầu 

phải thực hiện gửi, nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử (VNPT - Igate – nộp trực tuyến); các cơ quan, cá nhân cần giải 

quyết TTHC không nộp hồ sơ giấy; cơ quan giải quyết TTHC không nhận hồ sơ 

giấy của cơ quan, cá nhân nộp hồ sơ. Các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn có 

trách nhiệm rà soát, lập danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị 

mình về Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để thực hiện gửi, nhận hồ sơ qua Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử theo quy định của UBND tỉnh và ngành dọc cấp 

trên. 

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống phần 

mềm thông tin một cửa điện tử, đảm bảo đúng quy trình đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt. Riêng UBND các xã, thị trấn cần phải nhanh chóng thực hiện việc 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống phần mềm VNPT-Igate; 
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không tiếp nhận và trả kết quả theo thủ công cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi 

đến làm thủ tục hành chính. Qua theo dõi, năm 2020 có 02 xã đã áp dụng phần 

mềm (xã Đức Quang: 181 hồ sơ, An Lạc: 4 hồ sơ). Để tránh chồng chéo trong xử 

lý văn bản trên các Hệ thống, từ nay tất cả các TTHC chỉ chuyển hồ sơ qua Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử để giải quyết, không gửi qua Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành. 

3. Tiến hành rà roát tình hình thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND, ngày 

07/12/2018 của UBND tỉnh, qua đó xác định và lập danh sách các thủ tục hành 

chính không thực hiện được thuộc lĩnh vực chuyên môn mà cơ quan, đơn vị phụ 

trách, nêu rõ lý do cụ thể vướng mắc cần thiết để báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị ngoài các 

thủ tục đã được công bố tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của 

UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu lựa chọn lập danh 

sách thủ tục hành chính do cơ quan, đơn vị có thể thực hiện được dịch vụ công 

mức độ 3, 4 tại cấp huyện gửi về UBND huyện tổng hợp để trình UBND tỉnh ban 

hành Quyết định công bố. 

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC khi đến giải quyết 

TTHC tại Bộ phận Một cửa. 

5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nội dung tại Công văn số 337/UBND-TH, 

ngày 07/8/2019 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 

03/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng; đồng thời xây dựng phóng sự tuyên truyền trên 

hệ thống phát thanh, truyền hình huyện để tuyên truyền, giới thiệu về lợi ích, sự 

thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

biết và thực hiện. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh(B/c); 

- Sở TT-TT (B/c); 

- TT. Huện ủy, HĐND huyện(B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV VP; 

- Bộ phận một cửa huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

 
Đoàn Quốc Chính 
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