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Kính gửi:  

-  Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

-  UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Tiếp nhận Công văn số 1617/STTTT-CNTT&TT của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc kết quả thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính còn hiệu lực; 

Trên cơ sở kết quả báo cáo về tình hình số hóa kết quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. Hiện tại, ở cấp tỉnh đa số các cơ quan chuyên môn đã triển khai 

thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, một số cơ quan, đơn vị 

triển khai rất tốt, giải quyết hồ sơ yêu cầu TTHC đến đâu thực hiện số hóa kết quả 

giải quyết TTHC đến đó, không để tồn đọng hồ sơ. Tuy nhiên, ở cấp huyện, cấp 

xã việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn chậm trễ, một số xã còn 

chưa thực hiện số hóa (thuộc UBND các huyện Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Phước, 

Thuận Nam, Ninh Hải).  

Để đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, 

cũng như Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về số 

hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; 

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

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc sau: 

a) Tiếp tục khẩn trương kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức 

thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC để đảm bảo có thể bắt đầu tái sử dụng 

kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, cấp 

huyện từ ngày 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2023 (nội dung này đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 2009/UBND-PVHCC ngày 19/5/2022). 

b) Tăng cường công tác kiểm tra, làm rõ, xác định nguyên nhân các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản 

lý của mình không triển khai hoặc triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết 
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TTHC còn chậm trễ. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo UBND tỉnh 

(thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời tham mưu, tháo gỡ.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật 

cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan còn gặp 

khó khăn, vướng mắc về quy trình số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; 

đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được hướng dẫn, nắm 

bắt kỹ thuật thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC; báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/7/2022. 

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các 

cơ quan, đơn vị liên quan chủ động theo dõi báo cáo định kỳ về việc thực hiện 

số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đánh 

giá công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời kịp 

thời nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm theo quy định nếu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu đã được ban hành tại Kế 

hoạch số 1266/KH-UBND ngày 18/3/2021, cụ thể phải hoàn thành số hóa tối 

thiểu đạt 50%; 40%; 35% đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Qua đó báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

xử lý trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cũng như cán bộ, công chức, 

viên chức còn hạn chế, thiếu sót theo đúng quy định pháp luật. 

 (Gửi kèm qua TD Office: Công văn số 1617/STTTT-CNTT&TT của Sở 

Thông tin và Truyền thông)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT,TTPVHCC. VTTT 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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