
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:            /UBND-VP
V/v cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia

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

Tứ Kỳ, ngày        tháng 10 năm 2022

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

Hiện nay, theo thống kê của UBND tỉnh Hải Dương trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh Hải Dương chưa hoàn thành 
theo chỉ tiêu giao của Văn phòng Chính phủ như: Tích hợp dịch vụ công trực 
tuyến (đạt tỷ lệ 30,96%), tỷ lệ đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 
90,79%), tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến (đạt tỷ lệ 5,66%);

Để khắc phục những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng 
dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện chỉ đạo 
của UBND tỉnh Hải Dương tại Công văn số 2838/UBND-VP ngày 30/9/2022 về 
việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Chủ 
tịch UBND huyện yêu cầu:

 1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tham gia 
giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Hệ thống 
phần mềm của Bộ quản lý chuyên ngành; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành theo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa 
vụ tài chính, phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương, đảm bảo đạt tối thiểu 30% giao 
dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công 
theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ.

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện

a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu 
quả việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác khi thực 
hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công 
tỉnh đáp ứng mục tiêu tối thiểu 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài 
chính và đạt tối thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch 
thanh toán của dịch vụ công theo yêu cầu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
08/01/2022 của Chính phủ.



b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung các 
công việc nêu trên; tổng hợp, báo cáo UBND huyện đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

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 
để được hỗ trợ, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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