
 

 

VPUBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ  

 HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

Số:        /HCC-HCTH 

V/v triển khai quy trình số hoá hồ sơ 

TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

Quảng Trị, ngày       tháng 5 năm 2022 

                            Kính gửi: 

        - Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

        - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; 

                                             - Công an tỉnh; 

                                             - Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 1904/UBND-NC ngày 28 

tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc triển khai số hoá hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính; để thực hiện số hoá, ký số thành phần hồ sơ, kết quả 

thủ tục hành chính theo đúng quy định, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thực hiện kiểm tra tài khoản số của cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. (Trường hợp chưa có, thực hiện tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia theo hướng dẫn tại văn bản số 2161/UBND-KSTTHC ngày 31 

tháng 5 năm 2021); Kiểm tra các thông tin thành phần hồ sơ, thực hiện ký số 

thành phần hồ sơ và đính kèm lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. 

- Công chức phòng chuyên môn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 

và số hoá kết quả thủ thục hành chính theo hướng dẫn tại Công văn số 

9318/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ 

(Bước 4 mục II).  

Quy trình số hoá đối với các hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và 

trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức thực hiện vào 

ngày 19/5/2022. 

Tài liệu hướng dẫn chi tiết kỹ thuật, được đăng tải tại mục Giúp đỡ trên 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Kết quả số hoá sẽ được Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh theo dõi và giám sát định kỳ. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VNPT (phối hợp); 

- Phòng Nội chính; 

- CC, VC làm việc tại TTPVHCC; 

- Lưu: VT, HCTHH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lê Hữu Phước 
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