
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 12 năm 2021 

V/v triển khai các công việc 

đảm bảo cung cấp số liệu 

chính xác, hiệu quả cho hệ 

thống theo dõi, giám sát, đánh 

giá thực hiện TTHC của Văn 

phòng Chính phủ. 

  

 
Kính gửi: 

 
 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Tiếp nhận Công văn số 8836/VPCP-KSTT ngày 03/12/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính; nhằm đảm 

bảo cung cấp số liệu chính xác, hiệu quả cao cho hệ thống theo dõi, giám sát, đánh 

giá thực hiện thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ;  

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

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc thực hiện rà soát, cập nhật, 

đồng bộ, đầy đủ, thường xuyên thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính, trạng thái, kết 

quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến 

nhằm đảm bảo việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cải cách thủ tục 

hành chính của Tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương được chính xác, đạt hiệu quả. 

Nội dung này cần thực hiện hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 15/12/2021. 

(gửi kèm qua TD Office: Công văn số 8836/VPCP-KSTT ngày 03/12/2021 

của Văn phòng Chính phủ)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. HTHG 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Long Biên 
  


		2021-12-08T15:39:16+0700


		2021-12-08T15:50:22+0700


		2021-12-08T15:50:41+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-12-08T15:51:43+0700




