
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /UBND-VP

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

Hải Dương, ngày    tháng 6 năm 2022
V/v triển khai hiệu quả cung cấp, 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến

             Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 
1832/BTTTT-THH ngày 16 tháng 5 năm 2022 về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu 
quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các 
cơ quan nêu trên thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Trưởng ban 
Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tiếp tục rà soát và đề xuất danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, gửi Văn phòng UBND tỉnh thẩm 
định, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định;

b) Phấn đấu đạt chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4 đã được giao tại Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 
năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh;

c) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giảm thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính để khuyến khích, động viên người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến;

d) Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn/khu dân cư 
nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến và sử dụng các kỹ năng số.

2. Sở Tài chính hoàn thành việc tham mưu đề xuất giải pháp hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được giảm 50% 
phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính và phí dịch vụ bưu chính công ích trong 
thời gian 2 năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (đã được UBND 
tỉnh giao tại Điểm a Khoản 4 Công văn số 3241/UBND-VP ngày 03 tháng 9 
năm 2021).

3. Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Triển khai kết nối, khai thác dữ liệu hiệu quả từ các cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi quy 
mô từ Trung ương tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người 
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dân và doanh nghiệp, hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ 
liệu một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trước 
hết, kết nối, khai thác và sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp 
trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) theo Phụ lục gửi đính 
kèm Công văn số 1832/BTTTT-THH ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông.

b) Kết nối toàn diện, triệt để Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng 
dịch vụ Chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện đo lường, 
đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của 
các cơ quan nhà nước; từ đó, cải tiến chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 
Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 
tuyến đối với một số loại hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng với một số đối 
tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, 
UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan tiếp tục triển khai thanh toán trực 
tuyến nghĩa vụ tài chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho 
hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm hiệu quả, đúng 
quy định. 

5. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực tích cực, chủ động 
phối hợp với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai hiệu quả 
thanh toán nghĩa vụ tài chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
cho hộ gia đình, cá nhân và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan nêu trên tổ chức, triển khai thực hiện, 
nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông 
để được hỗ trợ, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Bộ TTTT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC, (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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