
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 75/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 13 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công  

trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Đồng Tháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 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 tháng 4 năm 2020 của Chính 

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

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ 

công trực tuyến một phần trên Hệ Thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Đồng Tháp, cụ thể: 

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 844 dịch vụ công (kèm theo phụ lục I); 

- Dịch vụ công trực tuyến một phần: 569 dịch vụ (kèm theo Phụ lục II). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

1. Các Sở, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công 

khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy 

định về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh hồ sơ trực truyến đạt tỷ lệ theo quy 

định. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm 

tra các Sở, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện công khai, cập nhật quy trình 

điện tử các dịch vụ công trực tuyến tại Điều 1 Quyết định này trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp. 
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3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác triển khai, thực hiện và đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung các dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình theo các quy định liên quan của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban 

ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- CT, các PCT UBND Tỉnh; 

- Các PCVP UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHCTrí. 

 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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