
 

 

      Kính gửi:   

   - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

   - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

   

 

 Thực hiện Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

(Văn bản và tài liệu hướng dẫn gửi kèm trên Hệ thống gửi, nhận điện tử); 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn (đã được Văn phòng Chính phủ tổ chức hội 

nghị tập huấn ngày 13/12/2021) để tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính tại đơn vị, địa phương theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đề ra tại 

Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển 

khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định./. 
        

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 
- Lưu: VT, NC2. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Hồng Lĩnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /UBND-NC2 

V/v triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết TTHC 

 

Hà Tĩnh, ngày         tháng      năm 2021 
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