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Số:          /UBND - VP
V/v thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC xử lý trực 
tuyến qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND, ngày 
12/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương

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

Tứ Kỳ, ngày        tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
          - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;

                  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực 
tuyến cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022. 

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực 
tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 cho 
UBND huyện Tứ Kỳ đạt tỷ lệ từ 55% hồ sơ; UBND các xã, thị trấn huyện Tứ 
Kỳ đạt tỷ lệ từ 50% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đối với các thủ tục 
hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 
tại Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương. 

Để nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; ngày 
27/4/2022, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn cho thành phần là Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các xã, thị 
trấn, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, thị trấn và Ban 
thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tứ Kỳ, đã hướng dẫn 
cụ thể các nghiệp vụ để nâng cao tỷ lệ này. Tuy vậy, tại bộ phận một cửa huyện 
đã thực hiện đạt tỷ lệ tương đối cao (tính đến 30/4/2022, đạt tỷ lệ 81,44%) 
nhưng tỷ lệ của các xã, thị trấn vẫn quá thấp (tính đến 30/4/2022, đạt tỷ lệ 
7,14%), trong đó xã cao đạt tỷ lệ 23,6%, thấp 0,3%; cá biệt có 06 xã (Tiên 
Động, Hà Kỳ, Quang Khải, Tân Kỳ, Văn Tố và Đại Hợp) chưa có hồ sơ thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến. (Cụ thể có phụ lục kèm theo)

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao trên năm 2022, Chủ tịch UBND 
huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn khẩn trương, quyết liệt tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu quy định trong 
Công văn số 623/UBND-VP ngày 06/5/2022 của UBND huyện về thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ, có kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, công 
chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tập trung tuyên truyền, 
hướng dẫn, vận động, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 ,4 để nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đã được 
cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết 
quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.
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3. Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn thực hiện hồ 
sơ thủ tục hành chính được đăng tải tại Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương theo 
địa chỉ: https://dichvucong.haiduong.gov.vn/. 

4. Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn, Cổng/Trang 
thông tin điện tử của huyện, xã thực hiện đăng tải công khai thông tin; biên tập 
nội dung tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết 
cấp huyện, cấp xã biết và thực hiện. 

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh quan tâm hướng dẫn đăng 
ký tài khoản sử dụng, đảm bảo các biện pháp kỹ thuật, xử lý hồ sơ thủ tục hành 
chính được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương 
theo quy định.

6. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, 
báo cáo UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện, nhất là các cơ quan, đơn 
vị, địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả.

7. Trưởng phòng Nội vụ huyện chủ trì, kết hợp cùng Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn.

8. Kính đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, huyện ủy 
viên phụ trách xã và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường, quyết tâm chỉ 
đạo để tháng 5 và các tháng tiếp theo đạt tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức 
độ 3, 4 của các xã, thị trấn đạt thấp nhất 50% theo quyết định của UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh 
vướng mắc, khó khăn, liên hệ trực tiếp Văn phòng HĐND&UBND huyện, Bộ phận 
Một cửa huyện hoặc qua số điện thoại: 02203.747.220 để được hỗ trợ, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Phòng Nội chính - Kiểm soát TTHC;   (b/c)
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; (để p/h)
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đồng chí UV BTV huyện ủy phụ trách khu; 
HUV phụ trách xã; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn 
(để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ phận Một cửa huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-19T14:33:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-19T14:33:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-19T14:33:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




