
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỨ KỲ 

 

Số:       /UBND - VP 
V/v triển khai Quyết định số 

766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 

của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Tứ Kỳ, ngày        tháng 8  năm 2022 

                      Kính gửi:  
                  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
         - Trưởng Công an huyện; 
                  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022, Văn phòng Chính phủ thực hiện công khai 

kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng dữ liệu đã được địa 

phương tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh 

nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ- 

TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số 

chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp 

trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi 

trường điện tử (sau đây viết tắt là Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp).  

Thực hiện Công văn số 2333/UBND-VP  ngày 05 tháng 8 năm 2022 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 

23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực 

hiện các công việc sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

a) Quán triệt, chỉ đạo toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, kịp thời, đầy đủ 

nội dung Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo các nhóm chỉ số sau: 

(1) Chỉ số về công khai, minh bạch; (2) Chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết; (3) 

Chỉ số về cung cấp dịch vụ trực tuyến; (4) Chỉ số về số hóa hồ sơ; (5) Chỉ số về 

mức độ hài lòng. (Chi tiết, có Phụ lục đính kèm). 

b) Gắn kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp với 

trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời sử 

dụng kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể hằng năm; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ 

nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung. 

c) Cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định danh mục, nội dung 

thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành theo các Quyết định công bố của Bộ, 

ngành, UBND tỉnh và hướng dẫn của UBND huyện tại Bộ phận Một cửa cấp 

huyện, cấp xã. 



2 

 

d) Cập nhật đầy đủ hồ sơ; công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Hệ thống của Bộ 

ngành; thực hiện báo cáo chính xác, kịp thời, đầy đủ kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính trong kỳ báo cáo lên Hệ thống báo cáo Chính phủ theo quy định. 

e) Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Khoản 11 

Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung Điều 21a Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP); hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ tại 

Công văn số 9318/VPCPKSTT ngày 21 tháng 12 năm 2021 và tại các văn bản 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. 

f) Gửi danh sách cán bộ, công chức để được cấp tài khoản theo dõi Bản đồ 

thực thi thể chế Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nhiệp trên Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của địa phương. Cập nhật thông tin theo 

đường link (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FsPsx4UVxVYdoOY5i-

TUnhKN83W9MrQHdb2cizq1-7A/edit?usp=sharing) xong trước ngày 

10/8/2020. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện: 

a) Tham mưu, đề xuất trang cấp các thiết bị công nghệ thông tin cần thiết 

đáp ứng việc tiếp nhận, số hóa, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận 

Một cửa cấp huyện, cấp xã. 

b) Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo thực chất, hiệu 

quả và đúng quy định. 

3. Phòng Tư pháp huyện 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện hướng dẫn UBND 

các xã, thị trấn triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo 

quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh. 

4. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành của tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên 

quan đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ 

xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo 

nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

5. Phòng Nội vụ huyện 

Tham mưu UBND huyện sử dụng kết quả đánh giá của Bộ chỉ số làm căn 

cứ để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách 

nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FsPsx4UVxVYdoOY5i-TUnhKN83W9MrQHdb2cizq1-7A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FsPsx4UVxVYdoOY5i-TUnhKN83W9MrQHdb2cizq1-7A/edit?usp=sharing


3 

 

thủ tục hành chính; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng và khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

a) Chủ trì tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ chỉ số 

phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 

23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng 

quy định. 

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND 

huyện xem xét chỉ đạo việc thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa 

vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

d) Hướng dẫn, cung cấp tài khoản phân quyền cho cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo dõi Bản đồ thực thi thể chế Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh 

nhiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

e) Thường xuyên, kịp thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo 

cáo lãnh đạo UBND huyện tình hình, kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người 

dân, doanh nhiệp trên địa bàn huyện. 

7. 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 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, 

quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trên theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đồng chí UVBTV huyện ủy phụ trách 

khu, HUV phụ trách xã, Bí thư Đảng ủy các 

xã, thị trấn (để p/h chỉ đạo thực hiện); 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện (để t/d, đôn đốc, báo cáo); 

- Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cấp huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Vũ Thị Hà 
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