ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ CÚ

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

Số: 601/UBND-TH

Trà Cú, ngày 10 tháng 6 năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ, rà soát các
TTHC thực hiện hiệu quả cung cấp,
sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2061/UBND-THNV ngày 23/5/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực
tuyến.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) và các điều kiện bảo đảm để
cung cấp trực tuyến mức 4 đối với các TTHC đủ điều kiện. Đảm bảo 80% tỷ lệ dịch
vụ công trực tuyến (DVCTT) phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực
tuyến.
Rà soát, thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số DVCTT tương ứng
với một số đối tượng người dân, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ.
2. Chỉ đạo công chức đầu mối kiểm soát TTHC chủ động phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp TTHC lên cổng dịch vụ công đảm
bảo theo quy định. Kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày
20/6/2022.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm tinh
thần Công văn này; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về
Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) nắm, chỉ đạo.
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, NC;
- Lưu: VT, NCTH.
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