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Số:           /UBND-PVHCC&KSTT 

V/v triển khai Nghị định số  

42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày      tháng 7 năm 2022 

                                       

            Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/8/2022 và thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.  

Để triển khai kịp thời và hiệu quả các quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu như sau: 

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Phổ biến nội dung, tổ chức triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. 

- Công khai, cập nhật, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời khi có sự 

thay đổi trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy 

định tại Điều 4 và các quy định khác của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. 

2. Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo 

các đơn vị có liên quan sau: 

- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh chủ động tham mưu Văn phòng 

UBND tỉnh đề xuất các giải pháp nhằm nâng cấp, phát triển, đảm bảo duy trì, 

vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thành phần của các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo các quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP. 

 - Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cấp, hoàn thiện Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đáp ứng các yêu cầu kỹ 

thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 



2 

 

3. Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP; đưa vào nội dung thực hiện trong Kế hoạch Phát triển Chính 

quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên hàng 

năm; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, 

UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô. Thắng); 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm TT-HN tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC&KSTTHCC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hưng 
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