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V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại 
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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; 

- Công an huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện văn bản số 64/UBND-VP11 ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các các xã, thị 

trấn tập trung triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:  

1. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong 

tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. 

Thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 

01/12/2022 và cấp xã từ ngày 01/7/2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết 

định số 06/QĐ-TTg thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022. 

2. Các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND tiếp tục 

rà soát số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để 

đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến đảm bảo tối thiểu 50% 

TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; tối thiểu 25% tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. 

Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

trực tuyến. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và 

cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

3. Phòng Văn hóa – Thông tin: 

Lập danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân là Cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận 

Một cửa cấp huyện, cấp xã gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định tại văn 

bản số 355/STTTT - CNTT ngày 24/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Nam Định. 
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4. Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

theo dõi, đôn đốc, thực hiện giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy 

định.  

Đôn đốc thực hiện có hiệu quả số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh việc thực hiện 

việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; thanh toán phí, lệ phí trực 

tuyến không dùng tiền mặt góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và 

doanh nghiệp, tăng tính minh bạch, phòng, chống tham nhũng. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhân: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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