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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố mức độ dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành 

chính đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức 
độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 
Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả 
năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 
tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến đủ điều kiện 
triển khai mức độ 4 năm 2021 của UBND tỉnh: số 2120/QĐ-UBND ngày 
30/7/2021, số 2121/QĐ-UBND ngày 30/7/2021, số 2122/QĐ-UBND ngày 
30/7/2021, số 2123/QĐ-UBND ngày 30/7/2021, số 2124/QĐ-UBND ngày 
30/7/2021, số 2125/QĐ-UBND ngày 30/7/2021, số 2196/QĐ-UBND ngày 
05/8/2021, số 2220/QĐ-UBND ngày 06/8/2021, số  2241/QĐ-UBND ngày 
09/8/2021, số 2252/QĐ-UBND ngày 10/8/2021, số 2270/QĐ-UBND ngày 
10/8/2021, 2272/QĐ-UBND ngày 10/8/2021, 2273/QĐ-UBND ngày 10/8/2021, 
số 2294/QĐ-UBND ngày 11/8/2021, số 2295/QĐ-UBND ngày 11/8/2021, số 
2296/QĐ-UBND ngày 11/8/2021, số 2297/QĐ-UBNDngày 11/8/2021, số 



2332/QĐ-UBND ngày 16/8/2021;
Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện 
lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của 
UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên 
trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND 
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông 
và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mức độ dịch vụ công (DVC) 
trực tuyến đối với các thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND tỉnh phê duyệt 
danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng số: 
1.532 TTHC; Trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC. 

(Chi tiết tại các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Danh mục DVC đã được phê duyệt các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh đạt tỷ lệ theo quy 
định.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng Nam chịu trách 
nhiệm đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm, kết nối, 
tích hợp dữ liệu đảm bảo cung cấp Dịch vụ công trực tuyến theo quy định. 

3. Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi tình hình vận hành, cung cấp và sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở thường 
xuyên để chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 
Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các 
xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.



Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                        
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, CNTT&BCVT.                      

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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