
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /UBND-PVHCC  Ninh Thuận, ngày         tháng  02  năm 2022 

V/v tăng cường thực hiện TTHC 

trên môi trường điện tử trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19. 

  

 
Kính gửi: 

 
 
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

840/VPCP-KSTT ngày 09/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết quả khảo sát 

thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 của 

Văn phòng Chính phủ; Qua nghiên cứu Báo cáo số 03/Ban IV ngày 20/01/2022 

của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân về thực trạng cung cấp, thực hiện 

TTHC trong bối cảnh đại dịch Covid-19;  

Nhằm tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã được Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Lưu ý trong khâu tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả trực tuyến, khi có hồ sơ nộp trực tuyến cần phải có phản hồi cho Tổ 

chức/Công dân (có tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, lý do); ngoài ra không được 

yêu cầu Tổ chức/Công dân cung cấp hồ sơ giấy khi hồ sơ nộp trực tuyến đã được 

chấp nhận, không được yêu cầu bổ sung các thành phần hồ sơ không có trong quy 

định của thủ tục; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 4 Công văn số 

5276/UBND-TTPVHCC ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

rà soát, đánh giá, đề xuất phân cấp thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu, phối hợp các Sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; đẩy mạnh kết nối, 

chia sẻ dữ liệu, hình thành các dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các bộ, ngành với 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc thực hiện TTHC trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh; phối hợp cùng Sở 



Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, 

đường dây nóng tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc về TTHC. 

(Gửi kèm qua TD Office: Công văn số 840VPCP-KSTT ngày 09/02/2022 của 

Văn phòng Chính phủ và Báo cáo của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân về 

thực trạng cung cấp, thực hiện TTHC trong bối cảnh đại dịch Covid-19)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ; KTTH; VXNV; 

- Lưu: VT, PVHCC.  HTHG 

 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Quốc Nam 
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