
 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                                  

TỈNH HÀ NAM 

Số:           /UBND-KGVX 
V/v xây dựng kế hoạch triển khai và  

hoàn thành mục tiêu cung cấp 100%  

dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến  

mức độ 4 trong năm 2021 

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 Văn bản số 1145/BTTTT-THH ngày 19 tháng 4 năm 2021 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế 

hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều 

kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, 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: 

 - Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục 

tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong 

năm 2021; đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến 

mức độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các 

hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả tới người dân, 

doanh nghiệp;  

- Tiếp tục thực hiện Văn bản số 2859/UBND-KGVX ngày 21 tháng 9 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hiệu quả dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4; Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Vượng - Phó 

Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tại 

Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam (Văn bản 

số 291/TB-VPUB ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh). 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung sau: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong 

đó cần thể hiện rõ các nội dung sau: Mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ 

điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo từng tháng; danh sách 

các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh 

sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo 

giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện); thời gian hoàn thành trước ngày 

20 tháng 5 năm 2021. 
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- Nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm triển khai cung cấp dịch vụ công 

đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 nhanh, hiệu quả tại một số địa phương 

thời gian qua (Phụ lục kèm theo). 

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến gửi Bộ Thông tin và Truyền thông qua Hệ thống đánh giá mức độ 

chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dti.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng; 

- VPUB: LĐVP, KSTT, KGVX;  

- Lưu: VT, KGVX(D). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Đức Vượng 
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