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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành
kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTT 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;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 37/TTrSTTTT ngày 29/6/2018; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số
273/BC-STP ngày 29/6/2018.
QUYẾT ĐINH:
̣
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng
hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban
hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh, cụ thể:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định việc quản lý và áp dụng hệ thống dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 (sau đây gọi tắt là DVC mức độ 3) trên Cổng thông tin dịch vụ
công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn) và Cổng/Trang
thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 như sau:
“3. Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi
tắt là Cổng thông tin DVC):
Là địa chỉ giao dịch điện tử (qua mạng Internet) chung nhất của hệ
thống DVC trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh, cho phép liên thông với DVC của các cơ
quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; đ ịa
chỉ truy cập là http://dichvucong.hatinh.gov.vn. Tất cả các hệ thống DVC mức
độ 3 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh đều phải tích hợp vào Cổng thông tin
DVC.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Nguyên tắc và yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến
1. Nguyên tắc cung cấp DVC trực tuyến:
a) Toàn bộ thông tin của bộ thủ tục hành chính hiện hành, áp dụng
trong toàn tỉnh phải được cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời lên Cổng
thông tin DVC.
b) Các cơ quan phải tuân thủ quy trình, tiến độ, thời gian thụ lý và trả
kết quả đúng theo phân kỳ thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính
có hồ sơ nộp qua Cổng thông tin DVC.
c) Quy trình thực hiện DVC trực tuyến bảo đảm tính ổn định, an toàn,
hiệu lực, hiệu quả và giá trị pháp lý.
2. Yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến:
Yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến được áp dụng theo quy định tại các
Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số
32/2017/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 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT).”
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4 như sau:
“5. Trách nhiệm cập nhật, quản trị nội dung bộ thủ tục hành chính
a) Cập nhật, quản trị nội dung bộ thủ tục hành chính:
- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
theo dõi, quản lý và cập nhật bộ thủ tục hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã) vào cơ sở dữ liệu quản lý thủ tục hành chính trên Cổng thông tin DVC
ngay sau khi được UBND tỉnh công bố.
- Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện liên kết, hiển thị nội dung bộ
thủ tục hành chính của tỉnh từ Cổng thông tin DVC trên Cổng thông tin điện
tử của đơn vị mình để công khai, cung cấp cho người dân.
b) Công bố, cập nhật danh sách DVC mức độ 3 trên Cổng thông tin
điện tử của tỉnh:
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- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm xác định, công bố
mức độ và cập nhật danh sách DVC mức độ 3 vào Chuyên mục “DVC trực
tuyến” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
- Các cơ quan chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý nội dung cung cấp
DVC mức độ 3 theo Điều 17 Quy chế này.”
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 như sau:
“1. Các tổ chức, cá nhân ở bất kỳ địa điểm nào, nếu có máy tính kết
nối interrnet đều có khả năng tham gia DVC mức độ 3 bằng cách truy cập
vào Cổng thông tin DVC của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn
hoặc truy cập vào chuyên mục “DVC trực tuyến” tại Cổng thông tin điện tử
của tỉnh hoặc Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan có cung cấp
DVC mức độ 3. Sau khi truy cập, hệ thống sẽ hướng dẫn cho tổ chức, cá
nhân thực hiện.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Chế độ báo cáo
Các cơ quan quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quy chế này có trách
nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý và năm với Ủy ban nhân
dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) về tình hình, kết quả thực
hiện DVC trực tuyến của đơn vị mình trước ngày 05 của tháng cuối quý.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
“Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện cung cấp DVC
trực tuyến.
2. Hỗ trợ các cơ quan liên kết, tích hợp các DVC trực tuyến lên Cổng
thông tin điện tử của tỉnh.
3. Phối hợp với đơn vị quản trị Cổng thông tin DVC hỗ trợ kỹ thuật,
giúp các cơ quan khai báo quy trình cung cấp, sử dụng các DVC trực tuyến
phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan.
4. Hướng dẫn bộ phận quản trị hệ thống DVC trực tuyến tại các cơ
quan có liên quan thực hiện chức năng quản trị, vận hành hệ thống và các
chức năng quản trị khác; hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống DVC
trực tuyến của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.
5. Tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng
dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số
32/2017/TT-BTTTT.
6. Chủ trì và phối hợp đơn vị quản trị Cổng thông tin DVC tổng hợp
thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống DVC trực tuyến;
các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan cung cấp DVC trực tuyến, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh hướng khắc phục, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng của
hệ thống DVC trực tuyến. Khi hệ thống DVC trực tuyến xảy ra sự cố, chỉ
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đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời khắc phục trong phạm vi
thẩm quyền và khả năng của mình.
7. Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch đảm bảo cơ sở hạ
tầng, các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho
việc cung cấp DVC trực tuyến của các cơ quan.
8. Kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động DVC trực
tuyến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành
phố, thị xã.
9. Thực hiện tổng hợp, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng quý và năm
với Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực
hiện cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Thông
tin và Truyền thông.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan cung cấp DVC trực tuyến
1. Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng
DVC trực tuyến theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 32/2017/TTBTTTT.
2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này, đồng
thời khuyến khích xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ về cung cấp
DVC trực tuyến của cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp DVC
trực tuyến mức độ cao; bảo đảm tỷ lệ hồ sơ phát sinh trên hệ thống DVC trực
tuyến mức độ cao đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.
3. Kịp thời cập nhật và hướng dẫn những thay đổi về thành phần hồ sơ,
biểu mẫu, thủ tục hành chính trên hệ thống cung cấp DVC trực tuyến của cơ
quan mình.
4. Quản lý và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân bao gồm:
Thông tin tài khoản đăng ký (nếu có), thông tin khai báo khi thực hiện nộp
hồ sơ, thông tin hồ sơ và thông tin kinh doanh; chỉ được phép cung cấp, chia
sẻ cho bên thứ 3 có thẩm quyền trong trường hợp phù hợp với quy định của
pháp luật.
5. Bố trí công chức, viên chức thường trực tiếp nhận hồ sơ điện tử do
các tổ chức, cá nhân gửi trực tuyến bằng hệ thống DVC trên Cổng Thông tin
điện tử của cơ quan vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết
theo quy định).
6. Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, máy móc phù hợp,
tương thích để hệ thống cung cấp DVC trực tuyến hoạt động thông suốt.
7. Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống cung cấp DVC trực tuyến phải
thông báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh
để được hỗ trợ và khắc phục kịp thời.
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8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp DVC trực tuyến
thuộc đơn vị mình quản lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở,
Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện , thành phố,
thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nh iê ̣m thi
hành Q uyế t đinh
̣ này ./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT của tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh, cấp huyện;
- Website Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, KSTT1.

Đã ký
Đặng Quốc Vinh
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