
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:          /UBND-VP

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

Chí Linh, ngày       tháng       năm 2023
V/v giao chỉ tiêu số hóa hồ sơ, giấy 

tờ, kết quả giải quyết TTHC 

         Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Chí Linh;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính 
phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 
06/10/2022 của Chính phủ Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại 
hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Để triển khai kịp thời, hiệu quả việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, UBND 
thành phố giao chỉ tiêu thực hiện như sau:

1. Giao chỉ tiêu thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 100% hồ 
sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ 
liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 100% hồ sơ 
giải quyết được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có giá trị pháp lý.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả thuộc UBND thành phố và các xã, phường thực hiện nhiệm 
vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm hiệu 
quả, chỉ tiêu đã giao.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường 
nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 
vướng mắc chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố để 
được hỗ trợ kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND thành phố (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (để b/c);
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND thành phố;
- Bộ phận Một cửa UBND thành phố;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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