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V/v triển khai thực hiện tiếp 
nhận, giải  quyết  thủ  tục 
hành chính qua Dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

        Kính gửi: 
              - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện.
              - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
                  

Thực hiện Quyết định số 3210/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên 
trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và Quyết định số 3211/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện 
lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND 
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND huyện yêu cầu Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện một số nội dung sau:

1.  Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ, thủ tục 
hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 218 TTHC được 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021; 
đồng thời niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

- Tăng cường theo dõi, kiểm soát TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến của 
huyện, xã, thị trấn. Định kỳ, hàng tháng, quý tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực 
hiện cho UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn thuộc huyện đăng tải đầy đủ danh mục, thủ tục hành chính thực hiện 
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp 
xã theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam lên Cổng TTĐT huyện 
đúng quy định.

3. Phòng Nội vụ huyện: 
Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

trong việc triển khai, thực hiện giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến của các 
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cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham 
mưu UBND huyện báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 
Cập nhật Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công mức 

độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được Chủ 
tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND, ngày 05/11/2021, đưa 
vào thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến; đồng thời, cung cấp danh mục, quy 
trình giải quyết TTHC cho Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử huyện theo quy định để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 

5. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn: 
Cập nhật, đăng tải Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ 

công mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và triển khai thực hiện tiếp nhận, 
giải quyết trực tuyến đối với 91 thủ tục theo quy định; đồng thời niêm yết công khai 
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. 

 (Quyết định số 3210/QĐ-UBND và Quyết định số 3211/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh kèm theo Công văn này) 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc triển khai thực hiện./-
                                

Nơi nhận:                                                              
-  UBND tỉnh (Sở Nội vụ);                                                       
- Ban chỉ đạo CCHC huyện:                                                                                                                                                                                                                             
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Như kính gửi;    
- Lưu: VT-ubnd.                                                          

TM UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

#ChuKyLanhDao
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