
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /UBND-NC 

V/v quán triệt thực hiện luân 

chuyển, xử lý hồ sơ TTHC 

hoàn toàn trên môi trường 

điện tử áp dụng thí điểm trên 

địa bàn tỉnh 

           Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

                            Kính gửi: 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Bộ phận TN&TKQ huyện, các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

 Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 08/2/2023 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý 

hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum (tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn). UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn có các TTHC 

được phê duyệt áp dụng thí điểm thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ TTHC 

không sử dụng bản giấy thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh tiến 

hành tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình (tại Phụ lục 

số 1)1. Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; vận động, khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên 

quan đến TTHC trên nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công Quốc gia thông 

qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Chỉ đạo công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị mình được giao trách 

nhiệm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ phải khai thác, sử dụng thông tin về 

cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC. 

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân nộp với danh mục (tại Phụ lục 1) để 

đảm bảo trình tự và cách thức thực hiện.  

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong lần đầu tiên nộp hồ sơ bản giấy về cách 

thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và cách nộp hồ sơ trực tuyến để các 

tổ chức, cá nhân có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết 

TTHC trong lần tiếp theo. 

2. Thời gian triển khai áp dụng thí điểm 04 tháng. Trình tự, cách thức thực 

hiện: (Tại phụ lục 2 kèm theo). 

3. Công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

                                                 

1 Cấp tỉnh 100 TTHC; Cấp huyện 14 TTHC; Chung cấp tỉnh và cấp huyện 11 TTHC; Cấp xã 09 TTHC. 
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được phân công giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngoài việc thực hiện theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, đồng thời thực hiện 

nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo khoản 2, 3, 4 

Điều 21a Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp 

luật có liên quan. 

4. Trong quá trình áp dụng thí điểm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn tổng hợp báo cáo tình hình, số liệu về số lượng hồ sơ đã giải quyết theo từng 

thủ tục hành chính, khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi về UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND-UBND huyện) để tổng hợp2.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có các 

Danh mục TTHC được phê duyệt thí điểm nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện (đăng tin); 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Triển khai chỉ đạo sau khi có văn bản yêu cầu của UBND tỉnh. 
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