ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1929/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ Về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 2020, định hướng đến 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các
bộ, ngành, địa phương năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ,
ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;
Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ
công Quốc gia năm 2020;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 15/TTrSTTTT ngày 20/4/2020 (sau khi đã lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố, thị xã).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trên địa bàn tỉnh và tích hợp lên Cổng Dịch
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vụ công Quốc gia trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 (có Phụ lục 1, Phụ
lục 2, Phụ lục 3 kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã:
a) Trên cơ sở danh sách dịch vụ công trực tuyến tại các Phụ lục ban hành
kèm theo Quyết định này, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học), Sở Thông tin và
Truyền thông thực hiện tích hợp, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trên
Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo đáp ứng các
yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị
định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chỉnh phủ.
b) Tổ chức ứng dụng, thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hàng năm rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định và khi có sự thay đổi
về thủ tục hành chính.
c) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh
nghiệp và các đơn vị thuộc cấp quản lý về việc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng
dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia; đồng thời có các giải pháp
nhằm phát huy tối đa việc nộp hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.
d) Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo
UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) xem xét, điều chỉnh.
2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tích
hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo các Phụ lục kèm theo
Quyết định này lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia.
b) Quản trị, vận hành và bảo đảm hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh
hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả.
c) Định kỳ hàng tháng trích xuất, cung cấp số liệu kết quả thực hiện dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và kết quả giải quyết thủ tục hành chính
trên địa bàn tỉnh gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND
tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa
phương triển khai thực hiện Quyết định này.
b) Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên
truyền, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4.
c) Chỉ đạo Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, đơn vị thường
trực về an toàn thông tin của sở (Trung tâm CNTT-TT Hà Tĩnh) thường xuyên
giám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến
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toàn tỉnh.
d) Định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo tình hình, kết quả kết quả
triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy
định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở,
Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị
xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, PC1.
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