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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 617
/UBND-NC
V/v thúc đẩy cải cách TTHC,
xây dựng chính quyền điện tử

Hậu Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới
thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo,
điều hành; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban,
ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và
hoàn thành trong năm 2021 các nội dung sau:
1. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết
thủ tục hành chính của ngành, địa phương mình hoàn toàn trên môi trường
điện tử (tất cả hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải nhập
đầy đủ vào Hệ thống Một cửa điện tử).
2. Tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ
ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai,
thực hiện ở cả 3 cấp chính quyền, không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ
điện tử và hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
năm 2021.
3. Triển khai sử dụng Hệ thống Báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến của
tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo điện tử qua
Hệ thống Báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến của tỉnh theo quy định để kết nối
với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
4. Thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng đơn giản,
thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành, địa phương để tích hợp, cung cấp trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt
theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử.
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5. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc
việc triển khai thực hiện Công văn này và báo cáo Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo
kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NC.HQ
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