
 

 

  Kính gửi:   

  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

   

 Thực hiện 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; Văn bản số 

2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ (Nghị định và 

Văn bản gửi kèm trên Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử);  

 Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

 1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, thị xã: 

 - Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

 - Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử đối với các thủ tục hành chính được lựa chọn thực hiện mức độ 3, mức 

độ 4, tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP; làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quy trình 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo 

đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. 

 - Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử theo đúng quy định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, trong 

đó bao gồm quá trình lập danh mục, rà soát, đơn giản hóa, lựa chọn các giải 

pháp cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để việc thực hiện đạt 

hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí. 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nội dung nêu trên. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan: 

 - Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại 

khoản 2 Điều 19, khoản 1 Điều 22, Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và 

Mục 3 tại Văn bản số 2995/VPCP-KSTT, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian. 

 - Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời việc triển 

khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của các cơ quan, đơn 
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vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương triển khai còn hình thức, thực hiện chưa nghiêm túc các quy định 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đề xuất kịp thời biện 

pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc 

phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban cơ yếu Chính phủ trong 

quá trình xây dựng, triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Mục 5 tại 

Văn bản số 2995/VPCP-KSTT đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan: 

- Rà soát các chức năng, tính năng của Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh 

để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu 

theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.  

- Thực hiện việc quản lý, vận hành, định kỳ kiểm tra, rà soát, tăng cường 

các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ thống; các giải pháp 

xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng 

nhập của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP. Đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động 

tin cậy, liên tục, thông suốt; kịp thời khắc phục sự cố của Hệ thống khi thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

 5. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lựa chọn các hình 

thức phù hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo tại Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP. 

 Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
        

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, các Phó VP; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 
- Lưu: VT, PC1. 
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