
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SI MA CAI 
 

Số:         /UBND-VP 
V/v thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Si Ma Cai, ngày       tháng 4 năm 2020 
 

 
 

        Kính gửi: 

 

 
 

 

 
 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Y tế huyện.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND, ngày 26/12/2019 của UBND huyện 

Si Ma Cai về Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn 

huyện Si Ma Cai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên 

môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

- Trên cơ sở các Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác 

các TTHC đang còn hiệu lực; thực hiện niêm yết đầy đủ các Quyết định, quy trình 

giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa”.   

- Đối với việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:  

+ Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

+ Đảm bảo 100% TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông (trừ các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP). 

- Tại bộ phận “Một cửa” của UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, 

hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4) trên tổng số hồ giải quyết 

TTHC của từng đơn vị đạt từ 20% trở lên; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết 

quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên so 



với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, trả kết quả trong năm của các TTHC có phát sinh hồ 

sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn (đặc biệt là UBND các 

xã tỷ lệ rất thấp) thực hiện nghiêm túc việc thực hiện tiếp nhận giải quyết TTHC 

trên phần mềm dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (VNPT-iGate). Trong quá 

trình thực hiện có sự thay đổi cán bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn cung cấp danh sách cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một 

cửa) để bổ sung tài khoản người sử dụng. Danh sách gửi về Văn phòng HĐND & 

UBND huyện (đồng chí Vũ Thị Tâm Chính – điện thoại 0984.527.559, Email: 

vttchinh-simacai@laocai.gov.vn), trước ngày 27/4/2020.  

Để đảm bảo đạt mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và liên quan 

đến chỉ số cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện 

nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai 

nhiệm vụ tại đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                           
- TT HĐND, UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
 

mailto:vttchinh-simacai@laocai.gov.vn

		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-04-24T08:16:51+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Văn Minh<nvminh-simacai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-04-24T08:30:24+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân huyện Si Ma Cai<contact-simacai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-04-24T08:30:27+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân huyện Si Ma Cai<contact-simacai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-04-24T08:30:49+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân huyện Si Ma Cai<contact-simacai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




