UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:314/SKHĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2017

V/v đăng ký triển khai dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 năm 2017

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.
Thực hiện công văn số 110/STTTT-CNTT ngày 01/3/2017 V/v đăng ký triển
khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017.
Sau khi rà soát danh mục dịch vụ công mức độ 3,4 theo Quyết định số 502/QĐUBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh V/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính
giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3,4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số ý kiến
như sau:
Trong số 52 Thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư do UBND
tỉnh phê duyệt thì có 51 thủ tục thuộc lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh được thực hiện
với người dân, doanh nghiệp và 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Đấu thầu và Thẩm định dự
án được thực hiện trong các cơ quan nhà nước.
- Đối với 51 thủ tục trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh. Do đã được cung cấp
đầy đủ trên hệ thống Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Vì vậy để tránh gây phiền hà
cho người dân và doanh nghiệp phải sử dụng nhiều hệ thống, Sở Kế hoạch và Đầu tư
đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông không triển khai thêm dịch vụ công đối với
lĩnh vực Đăng ký kinh doanh.
- Còn lại 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Đấu thầu và Thẩm định dự án. Với đặc thù
là lĩnh vực chỉ thực hiện trong nội bộ các cơ quan nhà nước, số lượng hồ sơ không
thường xuyên nên không phù hợp với yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền Thông.
Trên đây là một số ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đề nghị sở Thông tin và
Truyền thông tổng hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lưu VT, VP.
* Bản điện tử
- Sở TTTT;
- Lãnh đạo sở;
- hoavt_stttt@bacgiang.gov.vn.
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