
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /STTTT-VTCNTT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

V/v khẩn trương triển khai thực hiện Quyết 

định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan 

hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022; 

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của 

tỉnh, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2022 phải đạt 80% tỷ lệ dịch vụ công 

trực tuyến có phát sinh hồ sơ; 50% tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến theo Quyết định số 

97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Công bố, công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong nội bộ các 

cơ quan nhà nước phải thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, không 

tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tiếp. 

2. Thành lập Tổ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến: 

- Khẩn trương thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thành viên tham gia Tổ hướng 

dẫn có thể gồm lực lượng Đoàn Thanh niên, các hội, tổ chức đoàn thể khác... 

- Đối với dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh, các sở, ban, ngành lập danh sách thành viên tham gia Tổ hướng 

dẫn gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp để gửi Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đối với dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện, cấp xã, UBND cấp huyện lập danh sách thành viên tham gia Tổ 
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hướng dẫn (gồm thành viên tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và 

đơn vị cấp xã trực thuộc) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 

trước ngày 22/9/2022 để tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

quan tâm phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (báo cáo); 

- VP Sở (triển khai t/h); 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, VTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Việt Trung 
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