
(1) Nghị quyết Số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020  
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V/v đ/n cho ý kiến về danh mục DVC trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong 

năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 4 năm 2020 

   

  Kính gửi:  

    - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1935/UBND-PC1 ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 

công bố DVC trực tuyến, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng DVC Quốc gia và ra 

mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; căn cứ các Nghị quyết của Chính 

phủ (1) và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (2), Sở Thông tin và Truyền 

thông đã tiến hành rà soát, tổng hợp và đề xuất danh mục Dịch vụ công trực 

tuyến (DVC TT) mức độ 3, mức độ 4 dự kiến triển khai trong năm 2020 và giai 

đoạn 2021-2025 của tỉnh. Danh sách DVC TT đề xuất được xác định dựa trên 

danh mục DVC TT và tỷ lệ DVC TT theo quy định của Chính phủ, đồng thời 

căn cứ các thủ tục có phát sinh hồ sơ hàng năm, thành phần hồ sơ không quá 

phức tạp (đã được các đơn vị báo cáo).  

 Để bảo đảm thực hiện đúng các văn bản của Chính phủ, tính thực tiễn và 

có hiệu quả, Sở đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố, thị xã góp ý cụ thể danh mục TTHC dự kiến triển khai DVC TT mức độ 

3, mức độ 4 của đơn vị mình, với các nội dung cụ thể như sau: 

 1. Nêu rõ lý do khi loại bỏ TTHC trong danh mục DVC trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 đề xuất triển khai như trong phụ lục kèm theo. 

 2. Nếu loại bỏ 01 TTHC trong danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 triển khai như trong phụ lục thì phải bổ sung 01 TTHC khác thay thế để 

bảo đảm số lượng 30% TTHC triển khai DVC TT mức độ 3, mức độ 4 năm 

2020 và 50% đến năm 2025. 

 3. Đối với các TTHC yêu cầu triển khai DVC TT mức độ 3, mức độ 4 

theo các Quyết định số 846/QĐ-TTg, 877/QĐ-TTg và 411/QĐ-TTg là bắt buộc 

triển khai, nhưng nếu các TTHC đó không phát sinh hồ sơ hàng năm (kể cả hồ 

sơ trực tiếp) thì có thể xem xét đề xuất không làm DVC TT mức độ 3, mức độ 

4 và thay thế bằng TTHC khác. 
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(2) Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Quyết định số 877/QĐ-TTg 

ngày 18/7/2018 ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, 

ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 

24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc 

gia năm 2020 

4. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh: tiếp tục duy trì các DVC TT mức 

độ 3, mức độ 4 hiện có và bổ sung thêm danh sách DVC TT theo Phụ lục III  

trong năm 2020; đồng thời nâng cấp số DVC TT mức độ 3 hiện có lên DVC 

TT mức độ 4 trong giai đoạn 2021-2025.  

 5. Đối với UBND cấp huyện: Đề nghị góp ý cả danh sách DVC TT mức 

độ 3, mức độ 4 ở cấp xã. 

 Ý kiến góp ý, đề xuất đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 

9h ngày 20/4/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đến thời hạn trên nếu các 

đơn vị chưa gửi ý kiến về sở thì được coi là đồng ý với đề xuất của Sở./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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