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UỶ BAN NHÂN DÂN                        

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:           /UBND-HCC1 

V/v đôn đốc thực hiện  

phần mềm một cửa điện tử  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Công an tỉnh;  

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. 

 

 Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai 

phần mềm một cửa điện tử tỉnh Vĩnh Phúc từ 01/8/2020 đến nay, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo cơ quan, đơn vị 

thực hiện hiện phần mềm Một cửa điện tử với các nội dung như sau: 

 1. Nghiêm túc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan trên phần mềm Một cửa điện tử theo 

quy định tại 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. 

Tất cả những thủ tục hành chính quy định tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã phải tiếp nhận và trả kết 

quả đúng nơi quy định. Khi tiếp nhận hồ sơ phải trả cho tổ chức, cá nhân Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trừ những hồ sơ quy định trả kết quả ngay. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ phải sử dụng Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải sử dụng Phiếu từ chối tiếp nhận 

hồ sơ. Các phiếu đã được tích hợp sẵn trên phần mềm, cán bộ tải xuống, điền 

đầy đủ thông tin, nêu rõ lý do, ký số gửi bản điện tử  qua zalo/email của Tổ 

chức, cá nhân. Trường hợp không sử dụng zalo/email thì trả bản giấy. 

 2. Từ 01/11/2020 phải cập nhật 100% file kết quả điện tử theo luồng xử lý 

hồ sơ: File ký số với những kết quả được ký số, quét (scan) hoặc chụp ảnh màu 

đối với những kết quả không ký số. 

 3. Tất cả cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ký số đối với các phiếu trả cho tổ 

chức, cá nhân như: Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu hướng dẫn, 
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Phiếu từ chối tiếp nhận, Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ,...vv. Khuyến khích các cơ 

quan trang bị bàn ký điện tử để công dân ký khi nộp hồ sơ và nhận kết quả. 

 4. Triển khai hướng dẫn người dân quan tâm Zalo “Cổng DVC tỉnh Vĩnh 

Phúc” tại Bộ phận một cửa để nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả bản 

điện tử, thông báo quá trình giải quyết hồ sơ, nhận file kết quả điện tử và tương 

tác với Bộ phận một cửa. 

 5. Cán bộ thực hiện phần mềm Một cửa điện tử phải cập nhật đầy đủ các 

thông tin cá nhân vào tính năng "Thông tin cá nhân" trên phần mềm. Các thông 

tin phải nhập bắt buộc: Họ và tên, Ngày sinh, Chức vụ, Số thuê bao di động,  

Lĩnh vực phụ trách, Ảnh 4x6 (Yêu cầu chụp trực diện trên nền xanh, mặc trang 

phục công sở hoặc trang phục ngành). 

 6. Thực hiện xin lỗi theo 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. Các cơ quan, đơn vị sử 

dụng Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đã được tích hợp trên phần mềm 

Một cửa điện tử, ký số gửi theo luồng xử lý trên phần mềm cho tổ chức, cá nhân. 

 7. Hiện nay Văn phòng Chính phủ đang triển khai đăng nhập Cổng Dịch 

công quốc gia theo hình thức đăng ký qua dịch vụ xác thực Vnconnect. Cổng 

Dịch vụ công và phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối liên thông với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia và đang chuyển dần sang đăng nhập bằng tài khoản 

Vnconnect thay cho đăng nhập bằng Tên và Mật khẩu hiện nay. Đề nghị toàn bộ 

cán bộ tham gia sử dụng phần mềm Một cửa điện tử đăng ký tài khoản Vnconnect 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dangky.dichvucong.gov.vn/register để chuẩn bị triển khai một số dịch vụ 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong giai đoạn tới. (kèm theo tài liệu hướng 

dẫn). 

 8. Hiện nay Cổng Dịch vụ công tỉnh đã tích hợp hơn 500 dịch vụ công trực 

tuyến thực hiên ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc. Yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã phân công cán 

bộ kịp thời kiểm tra, giải quyết khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, tuyên 

truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tăng cường thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. 

 9. UBND cấp huyện chỉ đạo và tạo điều kiện để các thành viên ở cấp 

huyện thuộc Tổ quản trị Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ 

đã được Tổ trưởng phân công, đảm bảo hiệu quả. 

https://dangky.dichvucong.gov.vn/register
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 10. Giao cho Đoàn thành tra công vụ do Sở Nội vụ chủ trì thanh kiểm tra 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong toàn tỉnh, đề xuất Chủ 

tịch UBND tỉnh xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định 

của Chính phủ và UBND tỉnh.  

 11. Giao UBND các huyện, thành phố sao gửi Văn bản này và chỉ đạo 

UBND cấp xã thực hiện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện chỉ 

đạo này và báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ 

hành chính công) trước ngày 15/11/2020. 

 Liên hệ số điện thoại hỗ trợ: 0915 163 312./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 

    (Tr          b) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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