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Soc Tràng, ngày 2 tháng 01 näm 2022 

KInh gri: 
- Thu trir&ng các dcm vi: PV01, PCO6, PCO7, 

PCO8, PAO8 thuc Cong an tinh; 
- Tru&ng Cong an các huyn, thj xA, thành phô. 

Thirc hin Cong van s 4584/BCA-V03 ngày 14/12/2021 cüa B Cong 

an, v vic dy mtnh thirc hin vic tip nhn, giãi quyt thu tic hành chInh trén 
môi trir&ng diên tir. Giám dc COng an tinh d nghj Cong an các don vL dja 
phuong tp trung thrc hin t& mt s nhim vi tr9ng tam sau: 

1. Thu trirong Cong an các don vl, dla phu'ong 

a) T chirc thrc hin nghiêm vic tip nhn, giâi quyt thu t'çic hành chInh 

trên môi tnt'Yng din t1r theo quy djnh tai  Nghj djnh s 45/2020/ND-CP ngày 

08/4/2020 cüa Chinh phü, v thirc hin thu tVc  hành chInh trên môi tru&ng din 
tu và Quy& dinh 6429/QD-BCA-V03 ngày 20/7/2020 ban hành Kê hoach 
trin khai thirc hiên Nghj djnh s 45/2020/ND-CP trong Cong an nhân dan. 
Trong d, tp trung nãng cao chAt luqng vic tip nh.n, giãi quyt các djch vi 
cOng trrc tuyn mirc dt 3, 4 dä cung cAp trên các cng djch vii công; dAy manh 
vic chirng thirc và sü diing bn sao din ti.:r tr ban chInh, chAn chinh kjp thôi, 
kiên quyt không d xây ra tmnh trng yeu cAu np b sung h so giAy dôi vâi ho 
so trçrc tuyn dã duqc gui và k) s cüa cá nhân, t chüc. 

b) DAy nhanh tin d cung cAp các djch vi cOng dã duqc hra chpn ru tiên 
trong näm 2021 theo chi dao  ti Quyêt djnh s 3084/QD-BCA-V03 ngày 
07/5/2021 cüa B truàng B Cong an ban hành Ké hoich triên khai thrc hin 
Quyt djnh s 406/QD-TTg ngày 22/3/2021 cüa Thu tuông ChInh phü phê duyt 
"DanE muc dich vu cOng tWc  tuyn tIch hqp, cung cAp trén Cng Djch vii cOng 
Quc gia nàm 2021" và nhim viii tIch hap, cung cAp djch vi cong trirc tuyn 
trên Cng Djch vu cong B5 COng an näm 2021. 

c) Tip ttic  râ soát, d xuAt các thu tc hãnh chInh có khâ nãng cung cap 
djch v cong trirc tuyn müc d 3, 4; trong do, uu tiên d xuAt các thu tic hành 
chInh có khà näng trin khai ngay, ph hin, cAp thit phc v'.i Ca nhân, t chüc. 



d) Xr 1 kjp thai các phán ánh, kiM nghj cüa nguai dan, doanh nghip; 
kjp thai chin chinh, xi.r 1 nghiêm nhng can b, chiên si thuc quyên quân 1 có 
các hành vi chm tr& nhung nhiM, tiêu cuc, tr yêu cu b sung them h so, giy 

t? ngoài quy dlnh  pháp 1u.t gay khó khan, phiM ha trong thrc hin giâi quyt 

thu tic hành chInh. 

2. Phông Tham miru Cong an tinh 

a) Chü trI, don dc các don vj lien quan thrc hin vic tip nhn, giãi 
quyt thu tçic hânh chInh trên môi trithng din t1r theo quy djnh ti Ngh djnh s 
45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020. 

b) Chñ trI, phi hçrp vài các don vi lien quan xir 1', cong khai kt qua xir 
nh ánh, kiM nghj cüa nguai dan, doanh nghip trén Cong Djch vi cong quôc gia. 

c) Tng hçp, d xu.t các thu tiic hàrth chInh isu tiên cung cp djch vii 
cong trrc tuyM müc d 3, 4 to thu.n igi cho cá nhân, t chirc báo cáo lành do 
Cong an tinh. 

Lãnh dao Cong an các don vj, dja phuang to chüc thirc hin nghiêm the, 
qua trInh triM khai thixc hin n&t có khó khan, vuOng mc, Cong an các don vj, 
dja phuong báo cáo lânh do Cong an tinh (qua PVO 1, Di Pháp ch và quán l 
khoa h9c, SDT 0693.751.250) d thng tht, thi.rc hin./. 
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