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V/v cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: 
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

- Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 

- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI); 

- Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Căn cứ kết quả theo dõi nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022, Quyết định số 422/QĐ-

TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ 

đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm 

Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc tập trung triển khai hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng một số 

nhiệm vụ, yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt mục tiêu tăng 20% so với năm 

2021 theo yêu cầu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ (kết quả thực hiện tại mục I phụ lục kèm theo), trong đó, khẩn trương 

hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công yêu cầu phải hoàn 

thành trong quý I, quý II năm 2022 nhưng đến nay chưa hoàn thành theo Quyết 

định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 và Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 01 năm 2022 (mục II phụ lục kèm theo), đồng thời, tập trung tái 

cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia đảm bảo đúng thời hạn đối với các dịch vụ yêu cầu phải hoàn thành trong quý 

III năm 2022 theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ (mục III phụ lục kèm theo). 

2. Rà soát kết quả triển khai kết nối, đồng bộ tình hình, kết quả xử lý hồ 

sơ của các thủ tục hành chính tại mục IV phụ lục kèm theo và tổ chức thực hiện 

đáp ứng mục tiêu 100% hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương 

được đồng bộ đầy đủ tình hình, kết quả xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
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theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ. 

3. Rà soát kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến trong thực hiện thủ tục 

hành chính tại mục V, VI phụ lục kèm theo và tổ chức thực hiện đáp ứng mục 

tiêu tối thiểu 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích 

hợp, cho phép thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và đạt tối 

thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của 

dịch vụ công theo yêu cầu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Đồng chí./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 
Trần Văn Sơn 
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