
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

Số:             /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2020 

V/v đẩy mạnh ứng dụng Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia 
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Công 

văn số 5480/VPCP-KSTT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành phối hợp các cơ quan có liên quan đẩy 

nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên 

thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi 

số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

và địa phương tiếp tục phát triển hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử tỉnh Hải Dương theo hướng cải thiện các tính năng, chức 

năng bảo đảm thân thiện, dễ sử dụng; tăng cường chia sẻ, trao đổi dữ liệu giữa 

các hệ thống để giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

3. Các cơ quan truyền thông của tỉnh quan tâm tuyên truyền nhằm nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính và vận 

hành các hệ thống trực tuyến để tạo bước chuyển biến của các cơ quan hành 

chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp; quảng bá Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương để cộng đồng doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể, người dân 

biết, khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Nhận được văn bản này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Báo Hải Dương;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm CNTT; 

- Lưu: VT, KSTTHC (40b). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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