
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-CNTT 
V/v đăng ký, hoàn thành mục tiêu cung cấp 

100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến 

mức độ 4 trong năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Thực hiện Công văn số 1981/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của UBND 

tỉnh V/v triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực CNTT (Công văn số 923-

CV/VPTU ngày 27/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến chỉ 

đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 

19/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v 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), 

   Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 282/STTTT-

CNTT ngày 31/3/2021 và Công văn số 320/STTTT-CNTT ngày 09/4/2021 V/v 

triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. Qua đó, các sở, ban, ngành và địa phương đã đăng ký danh mục dịch công 

trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 và 

đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 

ít nhất đạt mục tiêu 40% trong tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực của các 

cơ quan, đơn vị.  

 Để hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên 

trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 (tại Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 

19/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị Quý cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung, cụ thể như sau: 

 1. Lập danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 

trong năm 2021 (Số thứ tự; lĩnh vực; tên thủ tục; thời gian triển khai) trong tổng 

số thủ tục hành chính còn hiệu lực của các cơ quan, đơn vị. 

 2. Lập danh các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 

(Kèm theo giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện của từng thủ tục) trong 

tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực của các cơ quan, đơn vị. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký gửi về 

Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/5/2021 để tổng hợp, trình UBND 

tỉnh theo quy định./. 

 



 

(Gửi kèm Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; Công văn số 923-CV/VPTU ngày 27/4/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy; Công văn số 1981/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT, CNTT (Tr). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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