
 

Kính gửi Thủ trưởng 13 cơ quan chuyên môn UBND huyện 

 

Căn cứ Công văn số 518/UBND-KSTTHC ngày 26/2/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc triển khai nhiệm vụ của Chính phủ giao; Công văn số 

266/STTTT-CNTT ngày 10/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về 

việc đề xuất kinh phí triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện 

tử phục vụ thực hiện công tác cải cách hành chính. 

Theo đó năm 2021, UBND tỉnh Sơn La tập trung đẩy mạnh vào triển khai 

hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hệ thống một cửa hiện đại 

cho cấp xã; chỉ tiêu giao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 

tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị lên Cổng 

dịch vụ công quốc gia tăng thêm so với năm 2020 là 20%. 

Thực hiện Kế luận số 73/KL-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện về 

Kết luận của Thường trực UBND huyện Yên Châu tại phiên họp giao ban ngày 

25/3/2021; trong đó có giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp 

với các đơn vị liên quan thống nhất danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4; báo cáo Thường trực UBND huyện trước khi ký kết hợp đồng. 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện việc ký kết 

hợp đồng với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Thủ trưởng 13 

cơ quan chuyên môn UBND huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đối 

chiếu với danh sách TTHC dự kiến triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 (có gửi kèm). Bổ sung (thêm hoặc bớt) danh mục dịch vụ công trực tuyến của 

đơn vị. 

Lưu ý: Dịch vụ công trực tuyến của mỗi đơn vị triển khai năm 2021 phải 

đảm bảo tối thiểu 20% số TTHC đang áp dụng tại đơn vị theo tinh thần chỉ đạo 

của Công văn số 518/UBND-KSTTHC ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh. 

Ý kiến tham gia của các đơn vị gửi về phòng Văn hóa và Thông tin tổng 

hơp xong trước ngày 28/4/2021. 

Phòng Văn hóa huyện trân trọng đề nghị Thủ trưởng 13 cơ quan chuyên 

môn UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- TT. UBND huyện (B/cáo); 

- Đ/c Tú đôn đốc, tổng hơp; 

- Lưu: VT, VHTT ... bản. 
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Nguyễn Quang Hưng 

UBND HUYỆN YÊN CHÂU 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ TT 

 
 

Số: 38/VHTT 
V/v xin ý kiến vào danh sách 

triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Yên Châu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 
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