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#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường sử dụng hệ thống phần 

mềm một cửa điện tử và DVC trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4.

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:  
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn của huyện;
- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể cấp huyện, xã;
- Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 
về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện tháng 
cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Thời gian qua UBND huyện đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng các 
phần mềm dùng chung của tỉnh; tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề với các ngành, 
địa phương về tăng cường triển khai phần mềm Q-Office phiên bản nâng cấp, 
phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đến nay, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương đã triển khai xử lý văn bản, thực hiện ký số trên hệ thống 
phần mềm, tiếp nhận xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, 
cổng dịch vụ công của tỉnh. Tuy nhiên, qua theo dõi, thống kê trên hệ thống phần 
mềm, việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tình trạng trễ hạn 
hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử còn nhiều, tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến chưa đạt kế hoạch đề ra, một số ngành, địa phương tỷ lệ DVC tháng 4/2022 
thấp (Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Tiến, Tam Quang, Tam Hòa) 02 địa phương 
không có hồ sơ DVC (Tam Mỹ Tây, Tam Trà) (Phụ lục thống kê kèm theo).

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan 
Nhà nước, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp 
phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử, 
UBND huyện Núi Thành yêu cầu một số nội dung cụ thể sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn khẩn 
trương khắc phục tình trạng trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một 
cửa điện tử, nâng tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn từ 90% 
trở lên trên bản đồ thể chế (http://bandotheche.quangnam.gov.vn); tăng cường giải 
quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo trên 50% thủ 

http://bandotheche.quangnam.gov.vn/
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tục DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ; trên 35% hồ sơ TTHC được 
giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.

2. UBND các xã, thị trấn thành lập Tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến 
nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức, người dân 
trong việc sử dụng DVC trực tuyến. 

3. Văn Phòng HĐND và UBND huyện theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ 
TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, đôn đốc các cơ quan, đơn 
vị, các xã, thị trấn về việc xử lý quy trình xử lý văn bản trên Hệ thống phần mềm 
Q-Office phiên bản nâng cấp, phần mềm một cửa điện tử. Mua sắm các trang thiết 
bị đảm bảo hoạt động của Tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 
huyện Núi Thành, hoàn thành trước ngày 17/5/2022.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Tổ chức hoạt động hiệu quả Tổ tuyên 
truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện 
Núi Thành theo Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND 
huyện; phối hợp chặt chẽ với Huyện đoàn Núi Thành, Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 
truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; vận động các tổ chức, cá nhân 
tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Huyện.  

Xây dựng kế hoạch tập huấn cho Tổ tuyên truyền thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Núi Thành, hoàn thành trước 
ngày 15/5/2022 và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc giải quyết hồ sơ TTHC trên 
hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

5. Phòng Nội vụ huyện: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
kiểm tra giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cổng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện Núi Thành về việc 
phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Núi Thành.

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và  Truyền thanh - Truyền hình huyện: 
Triển khai tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến trên Đài phát thanh huyện. Xây 
dựng clip tuyên truyền các thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4 tuyên 
truyền đến với mọi người dân, trên các phương tiện thông tin, truyền thông, hoàn 
thành trước 20/5/2022.

7. UBMTTQVN, các hội, đoàn thể các cấp: 
 Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4.
 Huyện đoàn Núi Thành triển khai đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi giải quyết 
thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Chỉ đạo Đoàn 
cơ sở thành lập đội tuyên truyền, giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
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4, phát tờ rơi và hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử, các bước thực hiện nộp 
hồ sơ trực tuyến.

8. Các địa phương: Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam 
Quang, Tam Hòa, Tam Tiến cần có giải pháp cụ thể và quyết tâm trong việc giải 
quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, nâng cao tỷ lệ giải 
quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đề nghị các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 
huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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