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Số:             /QĐ-UBND Hà Nam, ngày      tháng      năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền          

giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 

cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

102/TTr-STTTT ngày 10 tháng 11 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam (chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo). 

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố: 

1. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo danh mục đã được phê 

duyệt; hằng quý thống kê, rà soát, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý thực hiện cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến theo danh mục đã phê duyệt. 

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, 

theo dõi việc thực hiện Quyết định này; phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá, xếp 

hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của các 

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

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai theo phạm vi thẩm quyền; kịp 

thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UB Quốc gia về Chuyển đổi số; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CPVP, HCCKSTT, VXNV(2);  

- Lưu: VT, VXNV(D). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trương Quốc Huy 

 


		2022-11-14T07:44:40+0700


		2022-11-17T15:10:50+0700


		2022-11-17T16:04:02+0700


		2022-11-17T16:04:02+0700


		2022-11-17T16:04:02+0700


		2022-11-17T16:04:02+0700




