
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VP 

Về việc tăng cường chỉ đạo 

thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 

trên địa bàn huyện Cẩm Thủy 

 

              Cẩm Thủy, ngày       tháng 4 năm 2021 

  Kính gửi:   

    - Trưởng các Phòng chuyên môn huyện 

    - UBND các xã, thị trấn 

 UBND huyện Cẩm Thủy nhận được Công văn số 673/STTTT-CNTT 

ngày 08/4/2021 về việc báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC và 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tháng 3 năm 2021. 

 Theo kết quả đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, tháng 

3/2021 UBND huyện Cẩm Thủy và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Cẩm Thủy đã thực hiện đạt chỉ tiêu giao về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC 

trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; tiếp nhận, xử lý hồ sơ của 

các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Cụ thể:  

 - Đối với huyện: Mức độ 3 đạt 100%; mức độ 4 đạt 100%. 

 - Đối với cấp xã: Mức độ 3 đạt 90%; mức độ 4 đạt 86,64%. 

 Để đảm bảo các chỉ tiêu giao về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và phần mềm Một cửa điện tử năm 

2021. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 12/CT-UBND 

ngày 01/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện 

tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt chỉ tiêu giao theo 

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh. 

 2. Giao Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực 

hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu theo quy định. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện nếu có 

đơn vị không thực hiện, hoặc thực hiện không đạt chỉ tiêu. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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