
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI LĂNG  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TH 

V/v tham gia ý kiến sửa đổi Bộ 

chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã 

Hải Lăng, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. 

 Thực hiện Công văn số 385/SNV-CCHCVTLT ngày 13/4/2022 của Sở 

Nội vụ về việc nâng cao Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, cấp xã, UBND huyện 

Hải Lăng tham gia ý kiến sửa đổi Bộ chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã như sau: 

1. Đối với Bộ chỉ số CCHC cấp huyện 

- Tiêu chí  3.12.1: tỷ lệ % giữa số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến so 

với tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. 

Kiến nghị: điều chỉnh thành “Tỷ lệ % giữa số TTHC có phát sinh hồ sơ 

trực tuyến so với tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát 

sinh hồ sơ” vì có những TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng 

không phát sinh hồ sơ trên địa bàn huyện (nhóm TTHC liên quan đến dân tộc; 

đê điều, thủy lợi,…). 

- Đề nghị bổ sung tiêu chí liên quan đến số hóa hồ sơ TTHC vì đây là tiêu 

chí mới đã được đề ra trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 của UBND tỉnh. 

2. Đối với Bộ chỉ số CCHC cấp xã 

- Tiêu chí 3.12: thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được 

triển khai thanh toán trực tuyến và tỷ lệ giao dịch trực tuyến đạt được.  

Kiến nghị: tạm thời không tính điểm đối với tiêu chí này, ở cấp xã đến 

thời điểm hiện nay chưa được triển khai hoá đơn điện tử, biên lai điện tử nên 

chưa thể thực hiện việc thanh toán trực tuyến. 

Trên đây là ý kiến tham gia đối với dự thảo sửa đổi Bộ chỉ số CCHC cấp 

huyện, cấp xã, UBND huyện gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cáp Xuân Tá 
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