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Kính gửi:  

    - Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 9079/UBND-KSTTHCNC ngày 08 tháng 7 năm 

2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công 

quốc gia. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp huyện; UBND 

các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Phòng văn hóa thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích 

hợp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông với Cổng dịch 

vụ công quốc gia. 

2. Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện tối 

ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện; truyền thông và nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính và vận hành các hệ 

thống để thực sự tạo bước chuyển của các cơ quan hành chính nhà nước trong 

mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp. 

3. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội tuyên truyền, hướng dẫn, thực 

hiện dịch vụ khai báo tình hình sử dụng lao động liên thông với thủ tục đăng ký, 

điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ảo hiểm thất nghiệp và kết nối 

với Cổng dịch vụ công quốc gia khi có hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương 

binh và xã hội. 

4. Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức triển khai 02 dịch vụ công: Đóng tiếp 

bảo hiểm xã hội tự nguyện và gia hạn thẻ bảo hiểm Y tế theo hộ gia đình trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia khi có hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

5. Công an huyện (Đội cảnh sát giao thông), trên cơ sở hướng dẫn của Bộ 

công an, tổ chức thực hiện xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hoàn toàn trực 

tuyến, trước mắt thực hiện ra quyết định xử phạt điện tử; thực hiện dịch vụ xử 

phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp đội trên cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm 
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