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Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

  

Để tổ chức triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tái cấu 

trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo các chỉ tiêu tại mục 77,78, 79, 84, 

85, 86 phụ lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ một cách chính xác, minh bạch, thực chất, hiệu quả; trên cơ sở kết 

quả thực hiện năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp số liệu thủ tục 

hành chính của các bộ, ngành, địa phương, trong đó bao gồm số lượng thủ tục 

hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và số lượng thủ tục hành chính đã 

được đồng bộ trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

(phụ lục kèm theo). Đề nghị Quý cơ quan rà soát lại các số liệu tổng hợp nêu 

trên và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 năm 2021 để hoàn 

thiện, công khai, làm cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Các tập đoàn: EVN, VNPT; 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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