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     Diễn Châu, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:    

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 3615/UBND-KSTT ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện Diễn 

Châu Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022. 

UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn và UBND các xã , thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho 

các phòng ban, UBND các xã, thị trấn năm 2022. 

1.1. Đối với các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện 

- Tối thiểu 40% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên 

tổng số hồ sơ các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thực hiện mức độ 3, 

4 năm 2022. 

1.2. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Mỗi UBND xã, thị trấn đạt tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được UBND tỉnh 

công bố thực hiện mức độ 3, 4 năm 2022. 

2. Triển khai một số biện pháp để thực hiện có hiệu quả hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3, 4. 

2.1. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện bảo đảm cung cấp đầy đủ các 

trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để phục vụ thao tác tiếp nhận, 



xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

- Hàng quý theo dõi, thống kê và báo cáo UBND huyện về tiến độ triển khai 

và kết quả thực hiện của các phòng ban, UBND các xã, thị trấn. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn nhân viên, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ huyện và xã, thị 

trấn cách thức thực hiện nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng 

quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2022. 

2.2. Trưởng các phòng ban chuyên môn của huyện phổ biến, quán triệt, theo 

dõi đôn đốc nhân viên, công chức thực hiện giải quyết hồ sơ đúng quy trình giải 

quyết TTHC mức độ 3, 4 hoàn thành chỉ tiêu giao, chỉ đạo nhân viên, công chức 

được giao tiếp nhận hồ sơ nắm rõ số lượng TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu 

giải quyết của đơn vị được quy định thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4. 

2.3 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng 

dẫn trực tiếp cho công dân thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, 4. Thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn liên quan triển khai thực hiện hoàn 

thành chỉ tiêu giao. 

2.4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp những hạn chế, vướng mắc, 

đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh đến số điện thoại 0813311567 

hoặc phản hồi trực tiếp đến Văn phòng HĐND-UBND huyện để được hỗ trợ./. 

 

 

 

Nơi nhận:  
  - Như  trên; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  - Cổng thông tin điện tử huyện; 

  - Bộ phận Một cửa huyện; 

  - Lưu VT. 
 

 

 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Mạnh Hiên 
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