
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /UBND-VP11 
V/v cung cấp dịch vụ công  

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Nam Định, ngày       tháng 9 năm 2022 

               Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

 UBND tỉnh nhận được Công văn số 4269/VPCP-KSTT ngày 21/9/2022 

của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia (số liệu tính đến ngày 06/9), trong đó tỉnh Nam Định chưa hoàn 

thành ¾ chỉ tiêu theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 

Chính phủ (có văn bản gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố: 

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành theo Công văn số 

4269/VPCP-KSTT, trường hợp khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh 

(qua VP11) để xử lý. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp 

thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và khai thác các tính 

năng của Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện. 

 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

- Rà soát kết quả triển khai kết nối, đồng bộ tình hình, kết quả xử lý hồ sơ 

của các thủ tục hành chính đáp ứng mục tiêu 100% hồ sơ TTHC của tỉnh được 

đồng bộ đầy đủ tình hình, kết quả xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, yêu 

cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp. Hoàn thành trước ngày 06/10/2022.  

- Kiểm tra lại việc kết nối, rà soát kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến 

trong thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm 

bảo thực hiện đúng chỉ tiêu theo yêu cầu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh (qua VP11) 

trước ngày 06/10/2022. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- CPVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VP1, VP7, VP11. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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