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     Kính gửi:  

           - Trung tâm hành chính công thị xã; 

  - Các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
  

Thực hiện Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025; UBND thị 

xã yêu cầu: 

1. Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

Trên cơ sở danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban 

hành kèm theo Quyết định 1929/QĐ-UBND, phối hợp với Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học) thực 

hiện tích hợp, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của 

thị xã đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chỉnh 

phủ. 

2. Trung tâm hành chính công thị xã; các phòng chuyên môn thuộc UBND 

thị xã; UBND các xã, phường 

- Tổ chức ứng dụng, thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực 

tuyến thay cho nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính đối với tất cả các thủ 

tục hành chính có cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hàng 

năm rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 theo quy định và khi có sự thay đổi về thủ tục hành chính.  

- Niêm yết công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 tại Trung tâm hành chính công, Điểm giao dịch một cửa các xã, phường. Tăng 

cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về việc 

nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của thị xã, của tỉnh, Cổng 

dịch vụ công Quốc gia; đồng thời có các giải pháp nhằm phát huy tối đa việc nộp 

hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.  

- Định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo tình hình, kết quả triển khai 

thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND 

thị xã (qua Phòng Văn hóa & Thông tin) để tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý cấp 

trên. 
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 3. Phòng Văn hóa & Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thị xã đôn đốc, theo 

dõi Trung tâm hành chính công thị xã, các phòng chuyên môn, các địa phương 

triển khai thực hiện Quyết định này.  

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc tuyên truyền, triển khai các giải 

pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.  

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, VHTT. 

Gửi văn bản điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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