
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:        /UBND-VP

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

        Hải Dương, ngày       tháng 8 năm 2022
 V/v triển khai Quyết định số 
766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 

của Thủ tướng Chính phủ

             Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

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). 
Chi tiết, có bản sao Quyết định gửi đính kèm.

Để triển khai hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo 
chỉ đạo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 
4660/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển 
khai thực hiện ngay các công việc sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu 
công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố

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, 
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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) Chủ động đặt liên kết Bản đồ thực thi thể chế Bộ chỉ số phục vụ người 
dân, doanh nhiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của 
cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý;

d) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kịp thời tham mưu cho Chủ 
tịch ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bảo đảm đầy đủ, chính xác, 
kịp thời hạn quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 
đã được sửa đổi, bổ dung và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 
năm 2017 của Văn phòng Chính phủ;

đ) 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 của Bộ ngành; thực hiện 
báo cáo chính xác, kịp thời, đầy đủ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 
kỳ lên Hệ thống báo cáo quốc gia theo quy định;

e) 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 1Nghị 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/VPCP-
KSTT ngày 21 tháng 12 năm 2021 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 
văn số 764/UBND-VP ngày 23 tháng 3 năm 2022;

g) Cử cán bộ, công chức và đăng ký danh sách với Văn phòng UBND tỉnh 
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 quốc gia. Hoàn thành trước 10 tháng 8 
năm 2022.

2. Công an tỉnh
Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 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.

3. Sở Nội vụ
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh 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 thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 
ngay trong năm 2022; 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.
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4. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo 

quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; phối  
hợp với Công an tỉnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư để phục vụ giải 
quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả tỷ lệ hồ sơ có sử dụng thông tin, dữ 
liệu dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.  

b) Thực hiện tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, 
thường xuyên, liên tục giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng Dịch 
vụ công quốc gia làm nguồn dữ liệu để phân tích Bộ chỉ số phục vụ người dân, 
doanh nghiệp; không đầu tư mới hệ thống giám sát, đánh giá chất lượng thực hiện 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của tỉnh Hải Dương.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến bảo đảm thực chất, hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định.

5. Sở Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai cung cấp 
dịch vụ 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 
Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

6. Văn phòng UBND tỉnh
a) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ chỉ số 

phục vụ người dân, doanh nhiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

b) Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương 
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 
của Chính phủ) và hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 
9318/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 12 năm 2021.

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho 
UBND tỉnh 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. Hoàn thành trước ngày 
10 tháng 8 năm 2022. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông chuẩn hóa, đồng bộ 
dữ liệu thủ tục hành chính giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Hoàn thành trước ngày 10 
tháng 8 năm 2022. 
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đ) Hướng dẫn, 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) Chủ trì quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu Bộ chỉ số phục vụ người 
dân, doanh nghiệp để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Thường 
xuyên, kịp thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND 
tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nhiệp trên 
địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng 
ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc 
đề nghị liên hệ với Đ/c Hoàng Minh Trường, SĐT 0913 534 692 để được hỗ trợ 
triển khai theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Báo Hải Dương; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm CNTT;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC, (01).

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng



Phụ lục 
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 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

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VP ngày      tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

TT Chỉ số Cơ quan chủ trì thực hiện Cơ quan phối 
hợp thực hiện Ghi chú

I. Công khai, minh bạch

01 Tỷ lệ thủ tục hành chính công bố đúng hạn Sở, ban, ngành Văn phòng
UBND tỉnh

02 Tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật, công khai 
đúng hạn

Văn phòng
UBND tỉnh Sở, ban, ngành

03
Tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai có đầy đủ 
các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của 
thủ tục hành chính

- Sở, ban, ngành
- Văn phòng UBND tỉnh
- Sở Thông tin và Truyền 
thông

04 Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia

Sở Thông tin và Truyền 
thông

Sở, ban, ngành; 
UBND cấp huyện, 

cấp xã

II. Tiến độ, kết quả giải quyết

05 Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

III. Cung cấp dịch vụ trực tuyến
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TT Chỉ số Cơ quan chủ trì thực hiện Cơ quan phối 
hợp thực hiện Ghi chú

06 Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến Sở, ban, ngành Văn phòng UBND 
tỉnh

07 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

08 Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ trực 
tuyến

Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

Thanh toán trực tuyến

09 Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán 
trực tuyến

Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

10
Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích 
hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên 
cổng Dịch vụ công quốc gia

- Sở Thông tin và Truyền 
thông
- Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan có 
liên quan

11 Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

IV. Số hóa hồ sơ

12 Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải 
quyết TTHC điện tử

Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

13 Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ 
sơ

Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

14 Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh
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TT Chỉ số Cơ quan chủ trì thực hiện Cơ quan phối 
hợp thực hiện Ghi chú

15 Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử 
từ bản chính

UBND cấp xã; Phòng Tư 
pháp huyện Sở Tư pháp

16
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được số hóa có kết nối, đồng bộ 
với danh mục hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia

- Sở Thông tin và Truyền 
thông

- Sở, ban, ngành; UBND 
cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

Ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công

17 Tỷ lệ TTHC triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu dân 
cư phục vụ giải quyết TTHC

- Công an tỉnh
- Sở Thông tin và Truyền 
thông

Văn phòng UBND 
tỉnh

18 Tỷ lệ hồ sơ TTHC có sử dụng thông tin, dữ liệu dân 
cư

Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

- Công an tỉnh
- Sở Thông tin và 
Truyền thông

V. Mức độ hài lòng

19 Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

20 Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh

21 Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC Sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã

Văn phòng UBND 
tỉnh
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