
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3452 /UBND-KSTT 
Về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4, 
dịch vụ bưu chính công ích 

Tuyên Quang, ngày  17  tháng 9 năm 2021 

 
 

 

         Kính gửi:   - Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.  

 

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp 

tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và 

các năm tiếp theo. 

Nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh 

được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ tiến tới đạt tối thiểu 50% 

vào năm 2025, tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh hồ sơ, tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI),  

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu cho các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giai đoạn 2021-2022, cụ thể 

như sau: 

1. Chỉ tiêu về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

- Tối thiểu 65% TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4 trong năm 2021. 

- Tỷ lệ cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 trên tổng số TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước lên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2020. 

- Tối thiểu 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đang cung cấp có 

phát sinh hồ sơ trực tuyến. 

- Tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến so với tổng số hồ sơ đã 

tiếp nhận trong năm (cả trực tuyến và truyền thống) đạt từ 20% trở lên. 

2. Chỉ tiêu về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI 

- Tỷ lệ % giữa số TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI (tiếp 

nhận/trả kết quả hoặc cả hai) so với tổng số TTHC đang triển khai thực hiện 

đạt từ 50% trở lên. 

- Tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ 

sơ đã tiếp nhận trong năm của các TTHC đạt từ 5% trở lên. 
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- Tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã trả kết quả qua dịch vụ BCCI so với tổng số  hồ  

sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm của các TTHC đạt từ 20% trở lên. 

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện  

3.1. Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: 

- Căn cứ chỉ tiêu được giao tại mục 1, mục 2 Văn bản này, tổ chức triển 

khai và đề ra các biện pháp thực hiện nhằm tăng tỷ lệ DVCTT mức độ 3 và 4, tỷ 

lệ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI đối với các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết. 

- Hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện cùng với báo 

cáo thực hiện Kế hoạch 116/KH-UBND, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi việc 

thực hiện các chỉ tiêu. 

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển 

khai các biện pháp để nâng cao tỷ lệ DCVTT mức độ 3 và 4, tỷ lệ tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. 

- Định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực 

hiện; đề xuất kịp thời các biện pháp nhằm chấn chỉnh hoặc tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc (nếu có). 

3.3. Bưu điện tỉnh: 

Chủ động bố trí nguồn nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn 

vị trong việc cung ứng dịch vụ BCCI, đảm bảo các hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (thực hiện) 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- Phòng NC (đ/c Phạm Hà); 
- Lưu: VT, KSTTHCNhung. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Sơn 
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