UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày21tháng 01 năm 2021

Số: 37 /VP-HCC
V/v hướng dẫn xây dựng danh mục
TTHC triển khai DVCTT năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 90/UBNDVX ngày 11/01/2021 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên
Cổng Dịch vụ công (DVC) tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh xin hướng dẫn một số
nội dung liên quan đến việc xây dựng danh mục thủ tục hành chính (TTHC)
triển khai DVCTT năm 2021 như sau:
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh: rà soát, xây dựng lộ trình cung cấp dịch
vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
cấp tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: chủ động rà soát, xây dựng lộ
trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết cấp huyện và cấp xã.
- Năm 2021 tỉ lệ DVCTT mức độ 4 đạt tối thiểu 50% và đến năm 2025
đạt tối thiểu 80%, trong đó tỉ lệ DVCTT được tính trên tổng số TTHC của cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã (số lượng TTHC các cấp đính kèm công văn này).
- Danh mục TTHC đăng ký triển khai DVCTT năm 2021 xin cung cấp
theo mẫu đính kèm công văn này.
- Kế hoạch kèm theo danh mục TTHC gửi về Văn phòng UBND tỉnh
(qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 25/01/2021. Bản
mềm gửi theo địa chỉ Email: hanhchinhcong@quangtri.gov.vn
Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số
điện thoại: 0233.3636.999; Chuyên viên: Nguyễn Thanh Bình –
0914.353.252).
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực
hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CVP, PVP Lê Hữu Phước;
- Lưu: VT, HCCB.
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PHỤ LỤC I
Mẫu danh mục TTHC đăng ký triển khai DVCTT năm 2021
(Kèm theo Công văn số:
/VP-HCC ngày
/ /2021 của Văn phòng
UBND tỉnh)
stt
1
2
3
...

Nhóm dịch vụ

Tên TTHC

Mã TTHC

Tổng số TTHC đăng ký triển khai DVCTT mức độ 3: ...
Tổng số TTHC đăng ký triển khai DVCTT mức độ 4: ...

Mức độ (3, 4)
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PHỤ LỤC II
Thống kê số lượng TTHC các sở, huyện, xã trên Cổng DVC tỉnh tính đến
thời điểm ngày 20/01/2021
(Kèm theo Công văn số:
/VP-HCC ngày
/ /2021 của Văn phòng
UBND tỉnh)
1. Số TTHC cấp tỉnh:
stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tên sở ban ngành
Sở Tư pháp
Sở KHCN
Sở Công thương
Sở Y tế
Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ban QLKKT
Sở Ngoại vụ
Sở Tài chính
Sở GTVT
Sở TNMT
Sở NNPTNT
Sở GD-ĐT
Sở Xây dựng
Sở TTTT
Sở VHTTDL
Sở LĐTBXH
Sở Nội vụ

2. Số TTHC cấp huyện: 291
3. Số TTHC cấp xã: 137

Số TTHC cấp tỉnh
164
56
129
130
139
59
2
28
118
106
124
73
47
38
129
106
89

