
 

 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN                                  

TỈNH HÀ NAM 

Số:            /UBND-KGVX 
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam về tình tình thực hiện TTHC  

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày    tháng    năm 2021 
 

  
                     Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về 

tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại 

Văn bản số 8899/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng 

Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử, Kế hoạch số 1397/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan. 

- Xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tăng cường kiểm tra, chấn 

chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ 

giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, 

của cơ quan Bảo hiểm xã hội; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc 

quyền quản lý có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ 

sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong 

thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh bảo đảm việc quản lý, vận hành theo dõi quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính, cũng như tạo thuận lợi trong việc thao tác, xử lý nghiệp 

vụ của cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 



 

3. Sở Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp 

tục, đẩy mạnh triển khai chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- VPUB: CPVP, KSTT, TTPVHCC, KGVX(2);  
- Lưu: VT, KGVX(Dần). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
Nguyễn Đức Vượng 
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