
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                                  

TỈNH HÀ NAM 

Số:                   /UBND-KGVX 

V/v nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ 

Cổng Dịch vụ công quốc gia  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày          tháng 12 năm 2019 

 

  
                        Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 về việc 

tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay số lượng bộ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

còn ít, năm 2019 (tính đến ngày 30/11/2019) có tổng số 790/190.821 bộ hồ sơ trực 

tuyến (Có danh sách chi tiết số lượng hồ sơ trực tuyến của các cơ quan trong phụ 

lục gửi kèm). 

Để khắc phục tồn tại trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, 

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

phường, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh).  

2. Tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực 

tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại 

từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chú trọng đổi mới nội dung và hình 

thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng.  

3. Chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh để đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kết hợp 

với việc hỗ trợ người dân đăng ký trực tuyến tại các điểm phục vụ bưu chính, 

điểm bưu điện văn hoá xã hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 
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4. Thường xuyên rà soát các bộ thủ tục hành chính, điều chỉnh quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính khi có thay đổi, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành. 

5. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính nói chung, hồ sơ trực tuyến nói riêng, kiên quyết không để xảy ra tình 

trạng hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý; 

tăng cường sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử, trong đó cần khắc phục tình trạng 

yêu cầu hồ sơ, văn bản giấy khi cá nhân, tổ chức đã nộp văn bản ký số để đáp 

ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

6. Thực hiện nghiêm túc theo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, áp dụng vào quy trình điện tử 

trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy nhanh việc trang bị máy 

quét cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nhằm phục vụ cho việc sử 

dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh bố trí cán bộ, trang thiết bị cần thiết để phục vụ người dân và doanh 

nghiệp đăng ký trực tuyến khi đến nộp hồ sơ; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị trên hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giải pháp chia sẻ, kết nối 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với các hệ thống 

thông tin khác để tạo cơ sở dữ liệu dùng chung duy nhất (trước mắt thực hiện 

chia sẻ, kết nối Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 

với phần mềm Quản lý văn bản và điều hành); đảm bảo Cổng Dịch vụ công và 

Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá 

về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến 

của từng cơ quan, hằng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, NC, KSTT, TTPVHCC, KGVX;  

- Lưu: VT, KGVX(D). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Bùi Quang Cẩm 

 



 

 

Phụ lục 

Danh sách chi tiết số lượng hồ sơ trực tuyến của các cơ quan trên                 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam 

(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/11/2019) 

(Kèm theo Công văn số:               /UBND-KGVX ngày       /12/2019                                       

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT Tên cơ quan 

Tổng hồ sơ 

tiếp nhận 

mức độ 3,4 

Tổng hồ sơ 

tiếp nhận 

trực tuyến 

mức độ 3,4 

Tỷ lệ hồ sơ 

tiếp nhận 

trực tuyến 
(%) 

1  Thanh tra tỉnh Không có hồ sơ 

2  Sở Công thương 362 248 68,51 

3  Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao 5 3 60,00 

4  Sở Khoa học và Công nghệ 73 31 42,47 

5  Sở Thông tin và Truyền thông 106 30 28,30 

6  Sở Giáo dục và Đào tạo 246 66 26,83 

7  
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
514 52 10,12 

8  
Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp 
1.228 82 6,68 

9  Sở Xây dựng 565 25 4,42 

10  Sở Nội vụ 185 5 2,70 

11  Sở Tài chính 881 19 2,16 

12  
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 
644 3 0,47 

13  Sở Tư pháp 4.604 4 0,09 

14  Sở Giao thông Vận tải 4.341 1 0,02 

15  Sở Tài nguyên và Môi trường 552 0 0,00 

16  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28 0 0,00 

17  Sở Y tế 487 0 0,00 

18  Văn phòng UBND tỉnh 01 0 0,00 

19  UBND huyện Thanh Liêm 29.126 101 0,35 

20  UBND huyện Duy Tiên 36.407 51 0,14 

21  Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.631 2 0,12 

22  UBND huyện Kim Bảng 17.214 20 0,12 

23  UBND huyện Lý Nhân 50.877 44 0,09 

24  UBND Thành phố Phủ Lý 23.506 3 0,01 

25  UBND huyện Bình Lục 17.238 0 0,00 

 
Tổng số: 190.821 790  
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