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Kính gửi: Các phòng trực thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh 

giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022; Nhằm tăng số lượng hồ sơ 

được nộp và xử lý trực tuyến; số lượng thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ 

nộp trực tuyến, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng trực thuộc UBND huyện thông báo đến cá nhân, tổ chức có 

nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền với nội dung khuyến khích và đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4. 

2. Thủ trưởng các phòng trực thuộc UBND huyện phân công công chức 

chuyên môn trực hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản 

dịch vụ công và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với lĩnh vực phụ trách; Chịu 

trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về tỷ lệ hồ sơ được nộp 

trực tuyến/ tổng số hồ sơ được nộp (có danh sách chi tiết kèm theo). 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Văn phòng HĐND-UBND 

huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện hàng tuần để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, đôn đốc. 

Đây là nội dung quan trọng, cấp bách, UBND huyện yêu cầu các cá nhân, 

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT.  
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