
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:          /UBND-PVHCC 
 

V/v triển khai thực hiện  

Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 

04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 04/4/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422/QĐ-

TTg về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. Nhằm tổ chức triển khai, thực hiện 

Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, có hiệu quả, 

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

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố khẩn trương rà soát, lựa chọn danh mục thủ tục hành chính để tích hợp, 

cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (theo hướng dẫn tại Phụ 

lục kèm theo) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chậm nhất ngày 

07/7/2022. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

công bố danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia năm 2022 sau khi Sở Thông tin và Truyền thông hoàn tất việc 

kiểm thử. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả rà soát, lựa chọn 

danh mục thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương; báo cáo UBND tỉnh 

theo dõi, chỉ đạo; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm 

thử các thủ tục hành chính đã được lựa chọn để tích hợp, cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 chậm nhất ngày 01/8/2022. 

4. Giao Công an tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nội dung 

Công văn này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực 

hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- TT tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VP, TTPVHCC.HTHG 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Quốc Nam 
 



PHỤ LỤC 

Hướng dẫn rà soát, lựa chọn danh mục thủ tục hành chính để tích hợp, 

cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 

 

 

I. CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

http://dichvucong.gov.vn, sau đó chọn tag “Thông tin và dịch vụ”, chọn tiếp 

“Dịch vụ công trực tuyến”, chọn “Cơ quan thực hiện”, tích chọn “Tỉnh/thành 

phố” và tìm kiếm “Tỉnh Ninh Thuận” sau đó ấn “Tìm kiếm”. Màn hình sẽ hiển 

thị tất cả dịch vụ công của tỉnh đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia. 

Bước 2: Các cơ quan, đơn vị căn cứ danh mục dịch vụ công của tỉnh đã 

được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và danh mục dịch vụ công trực 

tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 

2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ), thực hiện việc rà soát, lựa chọn danh mục thủ tục hành chính 

để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 bao gồm cả 

03 cấp (tỉnh, huyện, xã) theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết; 

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo mẫu tại mục II. 

Lưu ý: Tỷ lệ thủ tục hành chính được lựa chọn để tích hợp, cung cấp trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 của mỗi đơn vị đạt tối thiểu 70%/tổng 

số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết (gồm 03 cấp). 

II. BIỂU MẪU BÁO CÁO 

Danh mục thủ tục hành chính đề xuất tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ 

công quốc gia năm 2022 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở, 

ngành, địa phương 

STT Tên thủ tục hành chính Đã được tích hợp Chưa được tích hợp 

Cấp tỉnh 

Lĩnh vực 

1  x  

2   x 

Cấp huyện 

Lĩnh vực 

1  x  

2   x 

Cấp xã 

Lĩnh vực 

1  x  

2   x 
 

http://dichvucong.gov.vn/
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