
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn năm 2022  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 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 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025; 

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn 

số 1301/STTTT-CNTT&TT ngày 30/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận, 

giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn năm 2022, như sau: 

1. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Giao chỉ tiêu tối thiểu 55 % hồ sơ TTHC 

được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các 
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TTHC được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức 

độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối với UBND các huyện, thành phố: Giao chỉ tiêu tối thiểu 40 % hồ 

sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ 

của các TTHC được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. 

3. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: Giao chỉ tiêu tối thiểu 20 % hồ 

sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ 

của các TTHC được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Căn cứ để xác định tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, 4 tại Điều 1 Quyết định này như sau: 

1. Đối với các TTHC được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 4 tại 

Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc Danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận thì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được 

tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022. 

2. Đối với các TTHC được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 lần đầu hoặc sửa đổi, bổ sung năm 2021, 2022 thì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

được tính sau 05 ngày kể từ ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành 

đến ngày 14/12/2022. 

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh) định kỳ hằng quý, năm (lồng ghép với báo cáo kết quả thực 

hiện kiểm soát TTHC) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực 

hiện chỉ tiêu số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn.  

Điều 4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nội dung:  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, theo dõi 

việc thực hiện Quyết định này; phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh hằng quý tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá mức độ hoàn 

thành chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ 

đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển 

đổi số của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

2. Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện theo phạm vi 

thẩm quyền; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

3. Chủ động tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 



3 
 

danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch 

vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tinh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng dịch vụ HCC tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, BTCDNC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC.HTHG 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

   

 

 

 

Trần Quốc Nam 
 

 


	bookmark0

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-07T17:43:29+0700
	HÀ NỘI
	Trần Quốc Nam<quocnam@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-08T09:13:34+0700


		2022-07-08T09:13:55+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-07-08T09:14:37+0700




