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TỜ TRÌNH
Về việc tham mưu văn bản triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia
theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ nội dung Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia được phê duyệt theo
Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công
văn số 1305/VP-TTTT ngày 19/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã
xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai Đề án Cổng Dịch vụ
công quốc gia trên địa bàn tỉnh và gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ lấy
kiến.
1. Ý kiến góp ý của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh đối với dự thảo kế
hoạch
1.1. Sở Nội vụ: Thống nhất dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai
Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin và Truyền
thông xây dựng.
1.2. Văn phòng UBND tỉnh:
- Về hình thức văn bản: Đề nghị ban hành theo hình thức là văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh, có giao nhiệm vụ, thời gian cụ thể (lý do: các nội dung của
Đề án chủ yếu do các Bộ, ngành chủ trì, các công việc của tỉnh phụ thuộc rất lớn
vào tiến độ triển khai của Trung ương).
- Đề nghị không triển khai tại tỉnh nội dung: Xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời
về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và
công khai trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đồng thời tích hợp trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia phù hợp với tình hình của địa phương (lý do: việc
xây dựng Bộ câu hỏi do các Bộ, ngành chủ trì, đối với tỉnh chỉ cần thêm vào
một số câu hỏi đặc thù riêng).
2. Trên cơ sở góp ý của Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông

tin và Truyền thông thống nhất tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các Sở,
ngành và địa phương triển khai các nội dung thuộc nhiệm vụ của tỉnh theo Đề
án Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Hồ sơ kèm theo:
(1). Dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;
(2). Công văn số 911/SNV-CCHC ngày 19/4/2019 của Sở Nội vụ;
(3). Công văn số 2032/VP-TTTT ngày 24/4/2019 của Văn phòng UBND
tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết
định./.
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