UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số:

5911

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày

/UBND–VX3

04 tháng 8

năm 2020

V/v nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử
Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
UBND tỉnh nhận được Văn bản số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 của
Văn phòng Chính phủ v/v nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt
Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Vũ Việt Văn có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị đảm
bảo hạ tầng, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan
như Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở TNMT,
Công an tỉnh…(theo danh mục) để lựa chọn quy trình, cung cấp trên môi
trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt
động của người dân, doanh nghiệp, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết, nâng cao
chất lượng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày
08/4/2020 của Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại văn bản số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 nêu trên,
hoàn thành theo thời gian quy định.
(Gửi kèm văn bản của Văn phòng Chính phủ, theo nội dung công văn
này)./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như kg;
- CV: VX3;
- VT, (H:
b).

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Tiến Hạnh

