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Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Văn bản số 1266/UBND-NC ngày 16/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của 

Chính phủ; Văn bản số 1732/UBND-NC ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2866 của Văn phòng 

Chính phủ; Văn bản số 1738/UBND-THCVKS ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Để tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Đề án số 06 

và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 

18/02/2022 trong lĩnh vực tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị UBND huyện, thành phố 

phối hợp, chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ, như sau: 

1. Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ; tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ và 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục 

hành chính đối với các thủ tục hành chính/dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực 

tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ kể từ ngày 01/07/2022. 

2. Đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho công chức Phòng 

Tư pháp, công chứng Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trực tiếp thực hiện số hóa hồ sơ; 

tái sử dụng kết quả số hố hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính/dịch vụ 

công thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo thời gian 

nêu tại mục 1 Văn bản này. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực 

hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 
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45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử để người dân không phải mang bản chính đến đối 

chiếu với bản sao qua đó giảm thiểu việc cung cấp thông tin và thời gian đi lại 

thực hiện thủ tục hành chính cho người dân. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh, việc cung cấp, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các 

dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp được cung cấp trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh; Bố trí đầy đủ trang thiết bị cho công chức Phòng 

Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để bảo đảm cho việc tiếp nhận, 

giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản 

sao điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nội dung này 

Sở Tư pháp đã đề nghị tại Văn bản số 553/STP-VP ngày 13/05/2022 về việc đẩy 

mạnh cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực tư pháp). 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- BCĐ Chuyển đổi số tỉnh (Sở TTTT);    (B/cáo) 
- Tổ Công tác 68 (CA tỉnh); 
- Như trên (phối hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố; 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, VP.KXThành. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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