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PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

 

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông 

 

 I. Vấn đề trình: 

 Đề nghị Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành Tờ trình về việc công bố Danh mục 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh năm 2022. 

 II. Đơn vị trình: Phòng Công nghệ, Bưu chính – Viễn Thông 

III. Các văn bản kèm theo hồ sơ trình :  

- Văn bản 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. 

IV. Nội dung trình 

1. Nội dung, yêu cầu nhiệm vụ được giao tham mưu, xử lý 

a) Yêu cầu, nhiệm vụ được giao: 

- Tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh 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 (kèm theo lý do không cung cấp được toàn 

trình đối với từng dịch vụ trong danh mục). 

b) Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo: Phòng CNBCVT chủ trì thực hiện. 

c) Thời hạn xử lý: 

2. Căn cứ tham mưu, xử lý 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng 

- Văn bản 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. 

 3. Ý kiến, quan điểm tham mưu, xử lý của đơn vị 
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 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. Ngày 12/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản 

số 1182/STTTT-CNBCVT về việc rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và đề nghị các Sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát. 

 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 

 4. Nội dung tham mưu, đề xuất Lãnh đạo giải quyết 

 Đề nghị Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành: Tờ trình về việc công bố Danh 

mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần cung 

cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh năm 2022. 

 

Cán bộ tham mưu, xử lý chính 

 

Lâm Việt Thắng 

Ý kiến Lãnh đạo Phòng CNBCVT 

 

 

 

 

Bùi Xuân Chiên 

 Ý kiến Lãnh đạo Sở phụ trách 

 

 

 

 

 

 Tạ Quang Phương 
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