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                                   Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

   
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ 

công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy 

sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp 

tỉnh đến cấp xã; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2021. 

Qua quá trình theo dõi đánh giá việc thực hiện chữ ký số và thủ tục hành 

chính mức độ 3, mức độ 4 tại các xã, thị trấn, UBND huyện có đánh giá như sau: 

1. Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND (Tính đến ngày 30/6/2021): 

 - Tỷ lệ TTHC thực hiện mức độ 3, mức độ 4 (Tiếp nhận trực tuyến) còn thấp, 

đa số các xã chưa đạt yêu cầu theo quy định, cụ thể một số xã tỷ lệ thấp như: Xã 

Xuân Bình (mức độ 3 đạt 49,38%); Xã Xuân Hòa (mức độ 3 đạt 50%); Xã Hóa Quỳ 

(Mức độ 3 đạt 74,36%; mức độ 4 đạt 32%); Xã Thượng Ninh (Mức độ 3 đạt 

36,76%); Xã Bình Lương (Mức độ 4 đạt 41,67%); Xã Thanh Phong (mức độ 3 đạt 

58,33%); Xã Thanh Hòa (mức độ 3 đạt 36,84%; mức độ 4 đạt 49,37%). 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử còn thấp, 

chủ yếu tiếp nhận và nhập dữ liệu đối với các dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 

4; đối với các dịch vụ công mức độ 1, mức độ 2 (Tiếp nhận trực tiếp), UBND các 

xã, thị trấn chưa tiến hành cập nhật trên phần mềm một của điện tử. 

2. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND (Tính đến ngày 30/6/2021): 

- Tỷ lệ văn bản ký số (số văn bản có ký số/tổng số văn bản thực hiện trên 

phần mềm TD Office) của UBND các xã, thị trấn đa số đạt trên 95% trở lên 

(Riêng xã Thượng Ninh chỉ đạt 68,48%). 



- Tổng số văn bản ký số thực hiện trên phần mềm còn thấp so với tổng số 

văn bản đến trên phần mềm, cụ thể một số xã có số văn bản ban hành ký số trên 

phần mềm còn rất ít như: Xã Bãi Trành (86 văn bản ký số/955 văn bản đến); xã 

Thanh Lâm (84/900); xã Xuân Bình (108/954); xã Thanh Quân (149/935); Xã Cát 

Vân (118/955). 

3. Qua kết quả thực hiện của các đơn vị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng theo các nội dung yêu cầu của Chỉ 

thị 15/CT-UBND: 100% các văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) thực hiện 

qua phần mềm TD Office và có ký số cá nhân, ký số cơ quan. 

- 100% các TTHC tiếp nhận được nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa 

điện tử (cả 4 mức độ). 

- Tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công 

mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Quyết định số 01/QĐ-UBND 

ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh. 

- UBND huyện căn cứ vào kết quả thực hiện các nội dung trên để đưa vào 

đánh giá hàng tháng đối với UBND các xã, thị trấn. 

- Đối với các đơn vị không đạt các chỉ tiêu về ký số văn bản trên phần mềm 

TD Office và thực hiện phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công mức độ 3, mức 

độ 4 yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tham mưu và tổ 

chức thực hiện. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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