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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện 

   Nghi Xuân, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi:  

       - Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

       - Phòng Văn hóa - Thông tin; 

       - Trung tâm Hành chính công huyện; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh, Chỉ 

thị số 08/CT-UBND ngày 21/5/2018 của UBND huyện về việc tăng cường hiệu 

quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiến dần đến mức độ 

4; Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo UBND, các 

phòng, ban cấp huyện cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương các xã, 

thị trấn trong việc triển khai, hướng dẫn thực hiện khai thác, sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 đã bước đầu có những chuyển biến tích cực. 

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung, hiệu quả trong 

khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiến dần đến mức độ 4, 

đáp ứng tối đa tỷ lệ các tiêu chí trong thẩm định chỉ số cải cách hành chính hàng 

năm; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ trực tuyến mức độ 3 

đối với tất cả các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo quy định. 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 

cán bộ và nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Thường xuyên 

kiểm tra tình hình, tiến độ xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tuyệt 

đối không để chậm trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

- Tổ chức theo dõi, tổng hợp hàng ngày, hàng tháng, hàng quý việc sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của địa phương mình báo cáo về UBND huyện 

(qua Phòng Văn hóa - Thông tin và Văn phòng HĐND-UBND huyện) để tổng 

hợp trước 17h30' hàng ngày và trước 17h30' ngày 28 hàng tháng (theo mẫu biểu 

tổng hợp báo cáo đính kèm). 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 08/CT-UBND 

ngày 21/5/2018 của UBND huyện. 
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- Rà soát, đề xuất bổ sung những thủ tục hành chính đơn giản về thành 

phần hồ sơ, dễ thực hiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bằng 

văn bản cụ thể gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) để 

tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục xây dựng, tổ chức các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn đến tận người dân 

hiểu và thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn 

tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định 

tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 hàng ngày, hàng tháng, hàng quý của cấp huyện và 

UBND các xã, thị trấn để báo cáo theo quy định. 

3. Trung tâm Hành chính công 

Phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, thị trấn, Tổ Tư vấn 

của huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ và nhân 

dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đảm bảo đạt điểm tối đa theo tỷ 

lệ thẩm định quy định tại mục 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8 Phụ lục II Bộ tiêu chí xác định 

chỉ số cải cách hành chính hàng năm của cấp huyện (theo Quyết định số 

52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh). Thường xuyên kiểm tra 

tình hình, tiến độ xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tuyệt đối không 

để chậm trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, THỊ TRẤN………. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

BÁO CÁO HÀNG NGÀY 

Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

(Kèm theo Công văn số……./UBND-VP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện) 

 

Ngày 

Tháng…../2020 

Ghi chú Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết của các  

TTHC được cung cấp DVCTT mức độ 3 

Trong đó: Tổng số hồ sơ  

thực hiện được mức độ 3 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

………    

Tổng cộng    
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		chuonghv.nx@hatinh.gov.vn
	2020-02-05T10:12:44+0700


		namnh.nx@hatinh.gov.vn
	2020-02-05T10:14:19+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2020-02-05T10:43:31+0700


		2020-02-05T10:43:46+0700




