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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

  

Thực hiện Văn bản số 252/VPUB-PC1 ngày 25/5/2021 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa 

bàn tỉnh. 

Sau khi giao các phòng, ban, ngành chuyên môn nghiên cứu, xem xét, Ủy ban 

nhân dân huyện Đức Thọ có ý kiến như sau: 

1. Các nội dung tại Mục “III. NỘI DUNG THỰC HIỆN” đề nghị: Nêu cụ 

thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian, lộ trình thực hiện; để giao trách 

nhiệm, thời gian cụ thể cho các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả kế hoạch. 

2. Nội dung “+ Mã số của giấy tờ số hóa gồm 2 thành phần: ..” tại Điểm b, 

Mục 1. Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá 

trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu 

sống, sạch, đủ và chính xác” chưa rõ gồm 2 thành phần cụ thể nào? Kính đề nghị 

xem xét và nêu rõ. 

3. Về một số lỗi chính tả: 

- Ở “Điểm a, Mục 2. Yêu cầu” kính đề nghị sửa từ “đảm báo” thành “đảm bảo”. 

- Trong nội dung “gạch đầu dòng thứ 3, Điểm a, Mục 2. Mục tiêu cụ thể”, 

kính đề nghị sửa các cụm từ “Cổng Dịch vụ công quốc tỉnh” thành “Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh”; “Trung tam Phục vụ hành chính công tỉnh” thành “Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh”. 

- Tại “Điểm a) Phân loại giấy tờ, hồ sơ thực hiện số hóa Việc số hóa hồ sơ, 

giấy tờ trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân 

được thực hiện theo nguyên tắc phân loại như sau: của Mục 1. Gắn kết việc số hoá 

hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC 

tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác” 

kính đề nghị xem xét, sửa đổi thành: 

“a) Phân loại giấy tờ, hồ sơ thực hiện số hóa  
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Việc số hóa hồ sơ, giấy tờ trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc phân loại như sau:”. 

4. Một số nội dung đề xuất để đảm bảo thực hiện Kế hoạch: 

- Việc triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại 

Bộ phận Một cửa của đơn vị, địa phương theo quy định: Kính đề nghị UBND tỉnh 

có văn bản, hướng dẫn, tập huấn cụ thể để các địa phương nắm bắt, triển khai đồng 

bộ, hiệu quả. 

- Việc kết nối, cập nhật, chia sẻ thông tin, giấy tờ, tài liệu của người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện TTHC mà không phải cung cấp lại các thông tin, giấy 

tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi đã thực hiện thành công TTHC (trước đó): Kính 

đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh có hướng dẫn, tập huấn và triển khai cụ thể để các 

địa phương nắm bắt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

Các nội dung còn lại nhất trí như dự thảo. 

Vậy Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, tổng hợp./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
            

 

     Hoàng Xuân Hùng 
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