
         ỦY BAN NHÂN DÂN 

            HUYỆN MỸ LỘC 

        
      Số:               /UBND-VP 
V/v thực hiện giải quyết TTHC trên Dịch vụ 

công trực tuyến và gửi, nhận văn bản qua trục 

liên thông văn bản của tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Mỹ Lộc, ngày       tháng  5  năm 2022 

           

              Kính gửi:   

                                 - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

                                 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, UBND huyện Mỹ Lộc nhận được văn bản số 

62/BC-STTTT ngày 29/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam 

Định báo cáo tình hình nhận và giải quyết TTHC trên Dịch vụ công trực tuyến 

và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và trục liên thông văn bản của tỉnh.  

Về cơ bản các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt 

việc giải quyết TTHC trên Dịch vụ công trực tuyến và gửi nhận văn bản qua trục 

liên thông theo quy định. Tuy nhiên còn một số đơn vị, xã chưa thực hiện 

nghiêm sự chỉ đạo của UBND huyện. Cụ thể trong tháng 4/2022 như sau: 

* Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh:  

- Việc giải quyết TTHC cấp huyện:  

- Lĩnh vực Công thương: Tiếp nhận và giải quyết 01 hồ sơ (Trực tiếp). 

- Lĩnh vực Tài Nguyên-MT: Tiếp nhận và giải quyết 52 hồ sơ (Trực tiếp). 

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ (Trực 

tuyến) đạt 100% số hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. 

- Lĩnh vực Văn hóa-Thông tin: Tiếp nhận và giải quyết 07 hồ sơ (Trực 

tuyến), đạt 100% số hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. 

- Lĩnh vực Tư pháp: Tiếp nhận và giải quyết 16 hồ sơ trong đó: 

+ Giải quyết trự tuyến: 14 hồ sơ 

+ Giải quyết Trực tiếp: 02 hồ sơ 

 Đạt 88% số hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. 

- Lĩnh vực Lao động - TB&XH: Tiếp nhận và giải quyết 232 hồ sơ trong 

đó: 

+ Giải quyết Trực tuyến: 216 hồ sơ 

+ Giải quyết Trực tiếp: 16 hồ sơ 
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 Đạt 93%  số hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. 

- Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch: Tiếp nhận và giải quyết 40 hồ sơ trong 

đó: 

+ Giải quyết Trực tuyến: 25 hồ sơ 

+ Giải quyết Trực tiếp: 15 hồ sơ 

 Đạt 63% số hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. 

- Lĩnh vực Nội vụ, Nông nghiệp, Thanh tra, Y tế: trong tháng không tiếp 

nhận và giải quyết TTHC. 

- Như vậy từ ngày 01/4/2022 đến ngày 28/4/2022: Tổng số hồ sơ tiếp 

nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện 350 

hồ sơ trong đó: 

+ Giải quyết trực tuyến: 264 hồ sơ; 

+ Giải quyết trực tiếp: 86 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ. 

Tổng số hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch 

vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định đạt 75%. 

- Việc giải quyết TTHC cấp xã: 

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2.128 hồ sơ (2.115 hồ sơ trực tiếp; 12 hồ sơ 

trực tuyến; 01 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua) 

+ Tổng số hồ sơ đã xử lý: 2.121 hồ sơ (trước hạn 1.580 HS; Đúng hạn 

541HS) 

+ Tổng số hồ sơ quá hạn: 07 hồ sơ 

- Xã Mỹ Tiến quá hạn 07 thủ tục: chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng 

nhận (07 TTHC hẹn trả vào ngày 07/4/2022; hạn xử lý vào ngày 08/4/2022 - 

quá hạn 01 ngày).  

* Đối với văn bản đi trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành: 

Về cơ bản các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt gửi nhận văn bản qua 

trục liên thông theo quy định. Tuy nhiên còn xã Mỹ Thắng, Thị trấn Mỹ Lộc đã 

triển khai thực hiện nhưng vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu. 

Như vậy trong tháng 4/2022 tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận Một cấp 

huyện, xã như sau:  

- Cấp huyện là 350 hồ sơ: trong đó tiếp nhận trực tuyến 264 hồ sơ, tiếp 

nhận trực tiếp 86 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, đã thực hiện tốt việc số hóa 

trên môi trường điện tử đạt 75%.  
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- Cấp xã là 2.128 hồ sơ: trong đó tiếp nhận trực tuyến 12 hồ sơ, tiếp nhận 

trực tiếp 2.215, quá hạn 07 hồ sơ. Chưa đảm bảo việc số hóa hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh so với yêu cầu của 

UBND huyện đề ra (đạt 40% số hóa trên tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải 

quyết theo văn bản số 630/UBND-VP ngày 24/02/2022 của UBND huyện).  

Để thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền 

thông và đảm bảo việc số hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 

cũng như đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của huyện, UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội 

dung sau:  

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt thực hiện nghiêm 

giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, không để xảy ra 

tình trạng quá hạn, làm ảnh hưởng đến kết quả cải cách hành chính của huyện. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình tiếp tục hỗ trợ, 

hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện. Tăng cường giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử thuộc 

lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị trên Cổng DVC tỉnh Nam Định. Trong 

năm 2022, có trên 60% tổng hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC 

trên Cổng DVC tỉnh Nam Định. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Phê bình Chủ tịch UBND xã Mỹ Tiến chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của UBND huyện trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trong tháng 4/2022 để xảy ra 07 thủ tục hành 

chính quá hạn làm ảnh hưởng đến công tác Cải cách hành chính chung của 

huyện. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Mỹ Tiến tổ chức họp kiểm điểm xác định rõ 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để đề ra giải pháp kịp thời trong 

các tháng tiếp theo và có báo cáo bằng văn bản (nêu rõ lý do, nguyên nhân, giải 

pháp và có thực hiện xin lỗi người dân khi để xảy ra quá hạn TTHC theo quy 

định...) gửi báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) 

trước ngày 11/5/2022.  

- Chỉ đạo thực hiện việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 

việc gửi, nhận văn bản trên trục liên thông văn bản của tỉnh (đặc biệt đối với văn 

bản đi, văn bản gửi liên thông, văn bản nhận liên thông) đảm bảo theo đúng quy 

định và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 
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- Tập trung chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử 

(dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4) thuộc lĩnh vực phụ trách đơn vị 

trên Cổng DVC tỉnh Nam Định.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm trong việc tiếp nhận và 

giải quyết TTHC tại đơn vị, tránh tình trạng quá hạn, trễ hẹn trong giải quyết 

TTHC. 

Hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đã tích hợp tài khoản ngân hàng 

thanh toán trực tuyến mức độ 4 của các xã, thị trấn trên hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh. Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo 

cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn các tổ 

chức, công dân đến đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo 

trong năm 2022 có 40% tổng số hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo văn bản số 630/UBND-VP ngày 

24/02/2022 của UBND huyện. 

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết 

quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và báo cáo UBND huyện theo 

quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- LĐ UBND huyện (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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