
  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, 

ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH 

  

 Căn 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 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 

chữ ký số;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 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 Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và 

hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 

độ 4 trong năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 

561/STTTT-CNTT ngày 07/6/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ban hành Danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện 

trong năm 2021 và Danh mục thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 của các sở, ban, ngành, địa phương trong năm 2021, 

cụ thể: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
         

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Phú Yên, ngày         tháng 7 năm 2021 



 1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  

 - Các sở, ban, ngành: 962 dịch vụ công trực tuyến (45 mức độ 3; 917 mức độ 4). 

 - Cấp huyện: 135 dịch vụ công trực tuyến (05 mức độ 3; 130 mức độ 4). 

 - Cấp xã: 28 dịch vụ công trực tuyến (07 mức độ 3; 21 mức độ 4). 

 2. Danh mục thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4  

 - Cấp tỉnh có 594 thủ tục hành chính. 

 - Cấp huyện có 85 thủ tục hành chính. 

 - Cấp xã có 102 thủ tục hành chính. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, UBND cấp xã 

 - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quyết định này trong toàn ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công 

đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. 

 - Tăng cường giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 

mức độ 4 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và 

Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, 

địa phương triển khai Quyết định này; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo 

UBND tỉnh kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

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

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ TTTT;                                    (b/c) 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, Ban, TT; 

- Lưu: VT, KGVX (Dg). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thế 
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