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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ
công của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và
Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của
Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà
nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của
Chính phủ quy định về 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 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;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 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 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐCP 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
127/TTr-STTTT ngày 28 tháng 12 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ công trực
tuyến thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia (Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:
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a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan,
đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ
công của tỉnh, thực hiện kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên
Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan,
đơn vị liên quan đảm bảo kết nối, đồng bộ, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định và hướng dẫn của
Văn phòng Chính phủ.
c) Phối hợp với với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị
liên quan hướng dẫn, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật để triển khai thực hiện
tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.
d) Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tình hình triển khai thực hiện Quyết định này. Chủ trì, phối hợp với các các cơ
quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét điều chỉnh, bổ sung Danh mục tại Điều 1 Quyết định này theo yêu cầu của
cấp có thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân
cấp xã có trách nhiệm:
a) Theo phạm vi thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, có giải
pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền, để khuyến
khích, thúc đẩy doanh nghiệp và người dân tăng cường nộp hồ sơ thủ tục hành
chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của
tỉnh.
b) Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật
đối với việc sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong quy trình
tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh đối với việc chậm trễ trong công tác: tiếp nhận, giải quyết, trả kết
quả giải quyết đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh ban hành tại Điều 1
Quyết định này.
c) Tích cực phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu đề
xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ công
trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia theo quy định.
d) Rà soát quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hoàn
thiện quy trình hoặc sửa đổi, bổ sung quy trình trên Hệ thống thông tin một cửa
điện tử của tỉnh để thống nhất, phù hợp, đảm bảo việc triển khai thực hiện dịch
vụ công trực tuyến thông suốt, hiệu quả.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long lựa chọn
các hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng và ý
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nghĩa của việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân, doanh nghiệp biết và
thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục
vụ hành chính công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TTTT;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài THVL, Báo Vĩnh Long;
- Viễn thông Vĩnh Long;
- TTPVHCC, P.VHXH;
- Lưu: VT, 1.12.06.
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