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của UBND tỉnh Khánh Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nha Trang, ngày  28   tháng  6   năm 2019 

         Kính gửi: 

    - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

  thuộc UBND thành phố; 

    - UBND các xã, phường. 

Thực hiện Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, 4; UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn 

trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị  

- Phổ biến nội dung Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa và hướng dẫn về cách thức đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ 

trực tuyến (được đăng tải tại website: https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn, 

mục Giới thiệu - Hướng dẫn) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 

tại cơ quan, đơn vị để nắm thông tin và tổ chức thực hiện đúng quy định; chỉ đạo 

các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tích cực tuyên truyền, giới thiệu đến 

tổ chức, cá nhân về việc giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến, đồng thời gương 

mẫu đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến khi có nhu cầu.  

- Cập nhật và niêm yết danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, công dân về lợi ích và cách 

thức nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện các biện pháp khuyến khích tổ chức, công dân 

nộp hồ sơ trực tuyến để tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực 

tuyến ở mức độ 3, 4 trên hệ thống Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến 

đúng theo quy định, phấn đấu giải quyết sớm hạn và đúng hạn đối với các hồ sơ 

nộp trực tuyến. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá và tăng cường thực hiện các biện 

pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thu hút đông đảo người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. 

- Căn cứ tình hình thực tế và lĩnh vực phụ trách, các cơ quan chuyên môn 

thuộc thành phố và UBND các xã, phường chủ động rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 

3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, gửi về Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố để tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/
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2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các 

xã, phường 

Tổ chức tuyên truyền, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của thành 

phố và xã phường về nội dung Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 

của UBND tỉnh Khánh Hòa và hướng dẫn về cách thức đăng ký tài khoản, nộp hồ 

sơ trực tuyến để các tổ chức, công dân biết và thực hiện khi có nhu cầu nộp hồ sơ 

trực tuyến. 

3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố  

- Niêm yết danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND thành phố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành 

phố; đồng thời cập nhật, đăng tải Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 

của UBND tỉnh Khánh Hòa trên Trang thông tin điện tử của thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành rà soát, tham 

mưu UBND thành phố các biện pháp về quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật công 

nghệ thông tin của thành phố, đảm bảo hệ thống Một cửa điện tử của các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu giao dịch hồ sơ 

trực tuyến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành 

phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp và báo cáo về tình hình triển 

khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 của 

UBND thành phố và UBND cấp xã theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan 

liên quan. 

- Chủ trì tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị về việc sửa đổi, bổ sung 

danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4, 

tham mưu UBND thành phố báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

5. Phòng Nội vụ thành phố 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố tham mưu UBND 

thành phố ban hành Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 

3, 4 đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 1702/QĐ-

UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Hoàn thành trước ngày 

28/6/2019. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính trực tuyến mức độ 3, 4. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
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(Để tải Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị truy cập website: http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn, tại mục 

Tìm kiếm văn bản, sử dụng từ khóa “1702/QĐ-UBND”) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Sở Thông tin & Truyền thông (VBĐT); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- Lưu: VT, VHTT (52b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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