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QUYẾT ĐỊNH 

Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và  

tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện,  

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 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 Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 29/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử của tỉnh, đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát 

sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về 

cải cách hành chính huyện Đình Lập năm 2022; Kế hoạch số 280/KH-UBND 

ngày 27/12/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 

226/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 65-KH/HU 

ngày 03/12/2021 của Huyện ủy Đình Lập về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 

164/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số huyện Đình 

Lập năm 2022; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 05/TTr-
VHTT ngày 04/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực 

tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các phòng chuyên môn thuộc UBND 
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huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022 (chi tiết 

tại Phụ lục kèm theo). 

Trong đó: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến được 

xác định trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh 

hồ sơ (cả trực tuyến và trực tiếp); tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến được xác định theo 

số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính (cả trực tiếp và trực tuyến) qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn: 

- Căn cứ chỉ tiêu được giao chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, 

phân công cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu đạt hiệu quả và nâng cao chất lượng 

phục vụ giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhằm bảo đảm hoàn thành 

chỉ tiêu chung được giao. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện kịp thời phát hiện, 

tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, 

giải quyết theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quan liên quan, UBND các xã, 

thị trấn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này; 

kịp thời phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổng hợp, thống kê số liệu, kết quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phục vụ chấm điểm, đánh giá, xác định 

Chỉ số cải cách hành chính. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện 

thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

của tỉnh để đồng bộ dữ liệu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các 

phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;   (B/c) 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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