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Kính gửi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng chí 

Hoàng Xuân Ánh tại Văn bản số 1705/UBND-TTPVHCC ngày 30/6/2022 về 

việc đôn đốc triển khai Đề án 06. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông 

vận tải (GTVT) đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1.  Tập trung triển khai thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) 

tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày 01/7/2022, cũng như 

việc số hóa giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công thiết yếu (trong đó có danh 

mục Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

GTVT) từ ngày 01/7/2022 theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn 

bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 và Văn bản số 2916/VPCP-KSTT 

ngày 10/5/2021 tại Cổng dịch vụ công quốc gia; quy định của Chính phủ tại 

Nghị định số 107/2021-NĐ-CP, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 08/4/2022. 

2. Sở GTVT đã ban hành Kế hoạch1 để triển khai công tác chuyển đổi số 

năm 2022 tại ngành GTVT; văn bản đôn đốc triển khai đề án 062 yêu cầu các 

phòng chuyên môn có TTHC, trong đó tập trung các nội dung: (1) Quán triệt, 

tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai nâng cao nhận thức về chuyển đổi 

số, đặc biệt là nội dung số hóa TTHC và số hóa kết quả TTHC được triển khai 

thực hiện từ 01/7/2022 tại Trung  tâm PVHCC (bộ phận tiếp nhận của Sở GTVT). 

3. Triển khai chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ: (i) số hóa 

hồ sơ TTHC bắt đầu từ 01/7/2022 đối với TTHC mới tiếp nhận và kết quả giải 

quyết TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực từ năm 2017 đến 

30/6/2022 tại phòng, đơn vị đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 25 Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP; (ii) Hoàn thiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với 

các TTHC thuộc phạm vi để thẩm quyền giải quyết: bám sát các hướng dẫn của 

Bộ GTVT thực hiện rà soát, đánh giá lựa chọn các TTHC thuộc phạm vi chức 

năng quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 để đưa 

                                           
1) Kế hoạch số 1618/KH-SGTVT ngày 01/72022 để triển khai công tác chuyển đổi số năm 2022 tại ngành 

GTVT; 
2) Thực hiện chỉ đạo của Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng chí Hoàng Xuân Ánh tại văn bản 

số 1705/UBND-TTPVHCC ngày 30/6/2022 về việc đôn đốc triển khai Đề án 06. 
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vào thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ 

sung đối với các TTHC không đáp ứng các tiêu chí của việc tái cấu trúc quy 

trình và trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi danh mục TTHC được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của các Bộ (Giao thông vận tải, Công 

an, Thông tin và Truyền thông) liên quan đến thống nhất phương thức kết nối, 

xây dựng hệ thống và hoàn thành kiểm thử kỹ thuật kết nối giữa các Cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải (cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, cơ 

sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện) với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Khi có 

văn bản của Bộ GTVT, Sở GTVT tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông để kết nối, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực 

GTVT khi hệ thống đồng bộ hóa từ trung ương đến địa phương. 

Đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Công an tỉnh (PC06); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
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