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Số: 1083 /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy 

định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy 

định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 

đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, cụ thể: 

- Tổng số dịch vụ công mức độ 3 tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc 

gia là 155 dịch vụ (trong đó, dịch vụ công cấp tỉnh: 152; dịch vụ công cấp huyện: 

02; dịch vụ công cấp xã: 01). 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=196383
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=196383
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-02-nq-cp-2020-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-432243.aspx


2 

 

- Tổng số dịch vụ công mức độ 4 tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc 

gia là 122 dịch vụ (bao gồm, dịch vụ công cấp tỉnh: 122; dịch vụ công cấp 

huyện: 0; dịch vụ công cấp xã: 0). 

(Có danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện tích 

hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh theo 

Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo 

quy định. 

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện tích hợp, 

cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang 

lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng thời gian quy định. 

3. Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên 

quan thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của mình (ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

4. Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông 

triển khai thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, 

Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KSTTHC-VPCP; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông;  (Báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Như điều 3 (thực hiện);  

- Viễn thông Tuyên Quang; 

- Phòng TH-CB (Đ/c Thủy, Tùng); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);  

- Lưu: VT, KSTTHC (H). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-08-08T08:15:05+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thế Giang<nguyenthegiang-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-08-08T08:15:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




