
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 Số:             /UBND-KSTTHC 

V/v đưa thủ tục hành chính 

 lĩnh vực Bảo hiểm xã hội lên  

Cổng Dịch vụ công tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày         tháng         năm 2020 

         

         

                            Kính gửi:  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Viễn thông Đắk Lắk. 

 

Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có những chỉ đạo quyết 

liệt nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ 

người dân, doanh nghiệp. Công tác triển khai, sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh 

để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (mức độ 3, 4) và xử lý hồ sơ TTHC tại một số cơ 

quan đã được các sở, ban, ngành và một số địa phương tập trung chỉ đạo, thực 

hiện hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Hiện nay, có 02 cơ quan ngành dọc có TTHC được thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (Trung tâm) là Công 

an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh (thực hiện theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 

07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3953/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh). Công an tỉnh hiện đã đề xuất Chủ tịch 

UBND tỉnh và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm lên 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh có 09 TTHC thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm, nhưng chưa cập nhật lên Cổng Dịch vụ công 

của tỉnh. 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong kiểm soát việc tiếp nhận và trả kết quả 

TTHC tại Trung tâm; đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 

trong thực hiện TTHC, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh xem 

xét, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Viễn 

thông Đắk Lắk đề xuất đưa 09 TTHC đang thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại 

Trung tâm và các TTHC khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội 

(nếu đảm bảo yêu cầu) lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. 
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Nhận được Công văn này, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp triển 

khai thực hiện, thông tin, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/9/2020./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, TT: TH, HCTC, PVHCC (QC45a); 

- Lưu: VT, KSTTHC (D 5). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 

 Nguyễn Tuấn Hà  

 


		2020-08-24T15:36:38+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-08-24T16:20:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-08-24T16:20:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-08-24T16:20:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-08-24T16:21:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




