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THÔNG BÁO 

Về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, không để hồ sơ quá hạn 

 

Thực hiện Công văn số 1020/UBND-VP ngày 6/5/2022 của Ủy ban Nhân 
dân quận Ngô Quyền về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và giảm tỷ lệ hồ sơ 
quá hạn trên Hệ thống một cửa điện và dịch vụ công trực tuyến và thực hiện ký 
số văn bản; 

Căn cứ Công văn số 19-CV/ĐTN ngày 27/5/2022 của Quận Đoàn Ngô 
Quyền về việc hỗ trợ công dân hồ sơ trực tuyến, 

Để thực hiện tốt công tác khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ 
công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, không để hồ sơ quá hạn, 
UBND phường Thông báo và yêu cầu như sau: 

1.  Yêu cầu công chức chuyên môn:  

- Tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, 
thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính TCVN ISO 9001: 2015, 
không để hồ sơ quá thời hạn giải quyết, tập trung nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 
(trên 60%), nhất là lĩnh vực chứng thực. 

- Hàng tuần, báo cáo lãnh đạo UBND phường (qua ông Nguyễn Minh 
Quang- Công chức Tư pháp phường): số lượng hồ sơ tiếp nhận, hồ sơ trực 
tuyến, số lượng hồ sơ quá hạn. 

2. Bà Trịnh Thị Thu Trang - Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Thường trực HĐ 
Thi đua - Khen thưởng phường: Theo dõi việc thực hiện của các cán bộ, công chức 
có liên quan, là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

3. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản HCM phường: 

- Phối hợp, bố trí đoàn viên thanh niên trực, hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực 
tuyến tại Bộ phận Một cửa UBND phường. 

Trên đây là Thông báo của Ủy ban Nhân dân  phường Cầu Tre về việc nâng 
cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, không để hồ sơ quá hạn, yêu cầu cán bộ, công chức cơ 
quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường để hồ sơ quá hạn và 
nghiêm túc thực hiện./. 

   Nơi nhận:  
- CT, PCT UBND phường; 

- Đoàn Thanh niên CSHCM phường; 

- CBCC phường; 

- Lưu: VT.  
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