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     Kính gửi: 

 - Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  
 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng (gọi tắt là Nghị định số 42/2022/NĐ-CP); Công văn số 

4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; 

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

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Tập trung triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc 

cung cấp thông tin của cơ quan trên môi trường mạng và tiếp nhận, giải quyết các 

thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh bảo đảm kịp 

thời đúng quy định; hoàn thiện trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đảm bảo 

các nội dung về cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng tại 

Điều 4, 5, 6, 7, 8 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4372/UBND-PVHCC ngày 

08/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đẩy mạnh triển khai dịch 

vụ công trực tuyến; 

c) Thường xuyên, chủ động rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

giải quyết của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để xác 

định và công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực 

tuyến một phần (Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình là dịch vụ được quy 

định tại điểm a, khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, trong đó 

không sử dụng văn bản giấy trong quá trình thực hiện, xử lý hồ sơ. DVCTT một 

phần là các dịch vụ công còn lại, không bảo đảm điều kiện cung cấp DVCTT toàn 

trình.) trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

d) Khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ 
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thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá việc cung 

cấp thông tin trên các Trang/Cổng thông tin điện tử, kênh cung cấp thông tin của 

các cơ quan đơn vị; tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, nhắc nhở đảm bảo thực hiện 

cung cấp thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; tham 

mưu UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; 

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra và hoàn thiện Cổng 

dịch vụ công tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, đơn giản, dễ sử 

dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp khi thực hiện 

các dịch vụ công trực tuyến; bổ sung, hoàn thiện các tính năng để đáp ứng yêu cầu 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công và thực 

hiện chia sẻ, kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu với các hệ thống của Bộ, ngành 

Trung ương theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; triển khai các biện pháp kỹ thuật đảm bảo nội dung tại mục 2 Điều 

11; các yêu cầu về kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, yêu cầu kỹ thuật cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến tại Điều 13; Điều 14 Chương III Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

d) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu; hệ 

thống đường truyền; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính an toàn, bảo mật 

tuyệt đối các thông tin, dữ liệu hình thành từ hệ thống công nghệ thông tin của 

tỉnh; 

đ) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan 

hướng dẫn tiêu chí kỹ thuật để đánh giá, xếp loại mức độ của dịch vụ công trực 

tuyến; hướng dẫn, quy định kỹ thuật về tích hợp chữ ký số hoặc ứng dụng ký số 

trên cổng dịch vụ công tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

triển khai kết nối hệ thống cổng dịch vụ công tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường 

mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số; báo cáo kết quả triển khai và 

hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền 

thông theo định kỳ hàng tháng đồng thời báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh để 

theo dõi. 

3. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh): 

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, hoàn thiện Cổng dịch 

vụ công tỉnh, đảm bảo đáp ứng theo quy định tại chương III Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan 

hướng dẫn, đôn đốc, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu xây 
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dựng dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ;  

c) Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công 

bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đảm bảo đồng bộ thông tin, dữ 

liệu với Cổng DVC tỉnh; theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc rà 

soát, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

DVC tỉnh tích hợp với Cổng DVC quốc gia; tiếp tục theo dõi, đẩy mạnh việc triển 

khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT, TPVHCC.  HTHG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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