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Số: 457/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  14 tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục 231 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4                           

của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp                                                   

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021               

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy 

định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy 

định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 231 dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, 

cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Trong đó: 

- Số dịch vụ công mức độ 3: 22 dịch vụ công. 

- Số dịch vụ công mức độ 4: 209 dịch vụ công. 

 (Có danh mục chi tiết kèm theo). 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=196383
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=196383
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở, ban, ngành chủ động phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương; 

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: 

1.1. Tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi quản lý của mình (ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) theo quy định;   

1.2. Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của 

tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan hướng 

dẫn các Sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Điều này theo quy 

định; xây dựng kinh phí triển khai thực hiện. 

3. Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, 

Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; (thi hành) 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;   (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- VNPT Tuyên Quang; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải) 

- Phòng THCB (đ/c Thủy, Tùng); 

- Lưu: VT, KSTTHC. Huyền. 

 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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