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Số:           /UBND-VP11 
V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 06/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- Điện lực Nam Định; 

- Viễn thông Nam Định. 

  Để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ,  

Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022, Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022, 

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 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 Trung tâm Phục vụ hành chính công, 

Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (Trung tâm) từ ngày 01/6/2022, 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. 

Thực hiện quy trình, thủ tục cấp chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính 

phủ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp sử dụng ký số dữ liệu số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa 

các cấp. Đến hết tháng 5/2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Trung tâm, 

tháng 11/2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp huyện, 

tháng 5/2023 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp xã. Trong 

đó, đến ngày 01/7/2022, cấp đủ 100% chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên 

chức trực tiếp liên quan đến số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 

06/QĐ-TTg.  
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2. Các Sở, ban, ngành thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình, đề xuất 

tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi 

chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu theo 

danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg 

và Quyết định số 422/QĐ-TTg.  

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 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, huy động sự tham gia của các tổ chức 

chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP để 

người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao, giảm thiểu việc 

cung cấp thông tin và đi lại thực hiện TTHC. 

Giao Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Phòng Tư pháp, công 

chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử; kịp thời tháo 

gỡ, khắc phục những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục cấp chứng thư số, chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp đồng thời có trách nhiệm 

theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị sử dụng ký số dữ liệu số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một 

cửa các cấp đảm bảo theo lộ trình nêu trên. 

Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Nam Định và các cơ quan, đơn vị liên quan 

đảm bảo hạ tầng kỹ thuật của hệ thống trong quá trình thực hiện để việc triển khai 

cung cấp dịch vụ công thông suốt, hiệu quả. 

5. Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 

tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp: 

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị 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. 
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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. 

Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng nhiều hình thức đa dạng. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP8, TT, VP11. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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