
 

 

 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 

dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trênHệ thống thông tin  

giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh năm 2022 

 
 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 Thực hiện Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP; Văn bản số 732/UBND-VP6 ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ và các văn bản liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai rà soát, tổng hợp đề xuất 

danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần.  

 Trên cơ sở danh mục rà soát của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông kính trình 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. 

 (Gửi kèm dự thảo Quyết định công bố; Danh mục dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của tỉnh)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, P.CNBCVT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hải 
 

UBND TỈNH NINH BÌNH  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

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

 

Số:        /TTr-STTTT Ninh Bình, ngày       tháng  11  năm 2022 
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