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        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

         Ninh Thuận, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

-  Công an tỉnh; 

-  Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

-  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

-  UBND các huyện, thành phố. 

 

UBND tỉnh tiếp nhận các văn bản sau: 

- Báo cáo số 4113/BC-VPCP ngày 02/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về 

tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu 6 tháng cuối năm; 

- Công văn số 4248/VPCP-KSTT ngày 08/7/2022 của Văn phòng Chính 

phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Công an 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau: 

a) Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện số 

hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để đảm bảo có thể bắt đầu tái 

sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 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; cũng như việc số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công thiết yếu từ ngày 01/7/2022 theo yêu 

cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP 

ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của 

Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2022 và Quyết định số 468/QĐ-

TTg ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi 

mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

b) Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình; trong báo cáo về kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải có những 

kiến nghị cụ thể, thiết thực, đáp ứng mục tiêu đặt ra; phải dự kiến nội dung cần 



 2 

bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai 

yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC và kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy 

phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; việc tổ chức rà soát 

phải thực hiện thường xuyên, đúng phương pháp, đúng quy định tại Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

c) Thực hiện chỉ đạo, điều hành việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ 

công tại các cơ quan, đơn vị và địa phương dựa trên dữ liệu theo thời gian thực 

theo đúng quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ 

công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; 

d) Đưa vào quy chế nội bộ việc xem xét thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm 

cán bộ, công chức được đánh giá tốt và xử lý kiểm điểm, kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động đối với những trường hợp thường xuyên xử lý 

không đạt yêu cầu được thống kê trên Hệ thống đánh giá của Chính phủ theo 

quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022; bắt đầu thực hiện đánh 

giá từ năm 2022. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan triển khai thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá 

nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh phục vụ việc số hóa kết 

quả giải quyết TTHC, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung 

cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND tỉnh trước ngày 05/8/2022. Đồng thời, tiếp tục 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.  

 (Gửi kèm qua TD Office: Báo cáo số 4113/BC-VPCP ngày 02/7/2022 và 

Công văn số 4248/VPCP-KSTT ngày 08/7/2022 của Văn phòng Chính phủ)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT,TTPVHCC. VTTT 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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