UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

Số: 90

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 15 tháng 02 năm 2022

/VP-HCC

V/v lấy ý kiến về danh mục thủ tục
hành chính đăng ký triển khai dịch vụ
công trực tuyến mức độ cao năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Công an tỉnh (Phòng cảnh sát PCCC và CNCH,
Phòng QLHC về TTXH);
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công ty Điện lực Quảng Trị.
Trên cơ sở đăng ký của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản
lý Khu Kinh tế tỉnh, BHXH tỉnh, Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp
danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao triển
khai năm 2022, thay thế Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 27/05/2021 của
UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 (phụ lục đính kèm), trong đó các
DVCTT thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ và các DVCTT đã tích hợp lên Cổng
DVC Quốc gia là các DVCTT bắt buộc phải triển khai.
Để có căn cứ tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành danh mục DVCTT
mức độ cao triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2022; Văn phòng UBND tỉnh kính đề
nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh,
BHXH tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty Điện lực
Quảng Trị thực hiện rà soát, tham gia ý kiến đối với danh mục nói trên, đặc biệt là rà
soát lại các TTHC đã bị bãi bỏ, các TTHC đã thay đổi mã.
Văn bản trả lời xin gửi về Văn phòng UBND tỉnh qua Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh (bản mềm xin gửi theo địa chỉ email:
hanhchinhcong@quangtri.gov.vn) trước ngày 18/02/2022, sau thời gian trên nếu
các đơn vị không tham gia thì xem như đồng ý.
Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Chuyên
viên: Nguyễn Thanh Bình – số điện thoại 0914.353.252).
Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan
tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng Nội chính;
- TTPVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, HCCB.
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