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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quảng Hòa 

 

  

Thực hiện kế hoạch số 1580/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân (UBND) tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

23/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

UBND huyện Quảng Hòa ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc 

thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC gắn với 

việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan 

hành chính cấp huyện, cấp xã theo hướng đổi mới nhằm nâng cao tinh thần trách 

nhiệm của các ngành, các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tổ chức triển khai 

thực hiện. 

- Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất 

là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch 

vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp 

phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã 

hội số. 

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh việc 

chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất 

thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. 

- Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử 

dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất 
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lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh 

nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. 

2. Yêu cầu 

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ 

động, tích cực, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tham mưu giúp UBND huyện 

triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ có hiệu quả, đúng tiến độ đã nêu trong kế hoạch. 

- Việc triển khai thực hiện phải bám sát các nhiệm vụ, nội dung theo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch liên quan của UBND 

tỉnh, UBND huyện. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả 

thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tạo ra sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, 

tổ chức nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại theo hướng không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, 

kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao 

động, góp  phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng nền hành 

chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính của huyện trong 

thời gian tới. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Năm 2021 - 2022 

- Đạt tỷ lệ tối thiểu 35% (trong năm 2021), đạt 40% (trong năm 2022) số 

lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ 

chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử. 

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực 

đạt tối thiểu tương ứng 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử. 

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa 

xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. 

3. Năm 2023 - 2025 

- Tăng tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc 

thẩm quyền giải quyết tối thiểu mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho 

đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử. 
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- Đạt tỷ lệ 100% số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn triển khai thực hiện việc 

cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 

10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. 

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo tỷ lệ tăng mỗi năm tối 

thiểu 30% cho đến khi đạt 100%, trừ các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. 

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại 

các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC 

(trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý 

hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. 

- Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC 

trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu 

từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng 

phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu 

trữ và có giá trị tái sử dụng. 

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông qua 

việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong 

quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC. 

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn 

tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 

hồ sơ vào năm 2025. 

- Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm 

cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức 

công khai, minh bạch, hiệu quả. 

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ 

công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. 

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN (tại Phụ lục chi tiết kèm theo) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án do ngân sách nhà nước bảo 

đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng 

năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 

lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch và tổng hợp chung vào dự toán của cơ 

quan, đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đầy đủ nội dung 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn 

bản có liên quan đến triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cán bộ, 
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công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Một cửa và trực tiếp tham gia 

vào các khâu trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; 

- Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; 

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Văn hóa – Thông tin, 

phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn nghiệp vụ. 

 2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch và để xem xét, điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp theo quy định. 

 3. Phòng Văn hóa – Thông tin 

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế 

hoạch này. 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu, hướng dẫn về nội dung chi khi triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, 

tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định. 

 - Tham mưu UBND huyện các phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin mạng theo quy định. 

 4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện bảo đảm 

nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn tổng 

hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 

các dự án phục vụ mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông theo đề xuất của các đơn vị, địa phương (nếu có) theo quy định của Luật Đầu 

tư công. 

5. Phòng Tư pháp 

Phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cử điện tử của tỉnh phục vụ 

giải quyết TTHC theo quy định. 

6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

 - Lựa chọn các hình thức phù hợp thường xuyên tuyên truyền sâu rộng các nội 

dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện về việc 

thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung đề ra tại Kế hoạch này thông 

qua các tin, bài viết,... để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng, đẩy mạnh 

việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; 

7. Công an huyện 

Phối hợp thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh 

phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định danh và giải quyết TTHC; đề 

xuất các giải pháp an ninh và bảo mật Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá 

nhân trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. 

8. Chi Cục Thuế 

Phối hợp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công, Hệ 

thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh. 

9. Bảo hiểm xã hội huyện 

Phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội với Cổng 

Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh phục vụ xác thực, định 

danh và giải quyết TTHC theo quy định. 

10. Bưu điện huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, nhân viên, người lao động đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 

TTHC theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg an toàn, chính xác, đúng 

thời hạn. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

23/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính huyện Quảng Hòa. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, 

đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND 

huyện) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung 

được giao tại Kế hoạch này./. 
 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Công an huyện; 

- BHXH huyện; 

- Chi cục Thuế; 

- Trung tâm VH&TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP, CV (Long, Lệ, Khánh); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VỤ THỂ TRIỂN KHAI ĐỔI MỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

VÀ ĐẨY MẠNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG HÒA 

 

Stt Nội dung 

Cơ quan thực hiện Thời gian 

thực hiện, 

hoàn thành Chủ trì Phối hợp 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1 
Tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện Đề án trên địa bàn huyện 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện (sau 

đây gọi tắt là Văn 

phòng) 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Thường 

xuyên 

2 
Tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản theo quy 

định 
Văn phòng 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Theo hướng 

dẫn của 

UBND tỉnh 

II TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ 

1 

Tham gia, tổ chức  hội  nghị tập  huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 

và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc tại Bộ phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn 

Văn phòng 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Theo kế 

hoạch của 

tỉnh 

III 
TRANG THIẾT BỊ, CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỔI MỚI VIỆC 

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 
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1 

Rà soát số lượng, chất lượng, ưu tiên bố trí các trang thiết bị 

(như: máy Scan, Hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử, ...) để đảm 

bảo triển khai thực hiện  có  hiệu  quả các  nội  dung  của Đề 

án và các nhiệm vụ triển  khai việc giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử 

Văn phòng; UBND 

các xã, thị trấn 

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch; các cơ quan, 

đơn vị  

Tổng hợp đề 

xuất cùng 

việc triển 

khai kế 

hoạch số 

hóa và các 

nhiệm vụ 

triển khai 

giải quyết 

TTHC trên 

môi trường 

điện tử 

2 

Rà soát, đề xuất nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin  giải 

quyết TTHC trên cơ sở Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 

Văn phòng; phòng 

Văn hóa – Thông tin 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Thường 

xuyên 

IV CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1 Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC 

 
Khảo sát khối lượng kết quả giải quyết TTHC, đề xuất nhu 

cầu số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng 

Thực hiện 

theo kế 

hoạch số 

hóa của 

UBND tỉnh 
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2 
Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ 

sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại khoản 2, phần III Quyết định số 468/QĐ-TTg 

 

Thực hiện đồng bộ, liên kết tài khoản của tổ chức, cá nhân 

trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh với tài khoản của Cổng 

Dịch vụ công quốc gia theo mã số định danh tổ chức, cá nhân 

trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp để hình thành một tài 

khoản thống nhất, cho phép liên kết, chia sẻ dữ liệu của  tổ 

chức, cá nhân; kết nối,  chia  sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin 

cung cấp dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc 

gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh qua Trục liên 

thông văn bản quốc gia phục vụ giải quyết TTHC bảo đảm  

tính liên tục, thống nhất, thuận lợi, đơn giản, đồng bộ, toàn 

vẹn dữ liệu, tránh lãng  phí trong suốt quá trình từ khâu tiếp  

nhận,  xử lý đến  trả kết  quả giải  quyết TTHC theo quy định  

tại điểm c, khoản 2, phần III Quyết định số 468/QĐ-TTg 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng; Phòng 

Văn hóa – Thông tin 

 

Theo hướng 

dẫn của tỉnh 

3 
Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

3.1 

Rà soát đánh giá để đề xuất đưa vào triển khai tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính đối với các TTHC mà thông tin, dữ liệu phục vụ 

xem xét, thẩm định hồ sơ đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc trên cơ sở có sự kết nối, 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng 

Năm 2021 

và theo   

hướng dẫn,   

lộ trình của    

Văn phòng 
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chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu  

quốc  gia,  chuyên  ngành,  trừ trường  hợp  TTHC  yêu  cầu  

phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ 

sở 

UBND tỉnh 

và các sở, 

ngành liên 

quan 

3.2 

Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các TTHC 

về hộ tịch, cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, bảo hiểm xã hội, 

thuế và các TTHC đáp ứng các điều kiện sau khi rà soát. 

Phòng Tư pháp; 

Công an huyện; Bảo 

hiểm xã hội huyện; 

Chi cụ Thuế; UBND 

các xã, thị trấn 

Văn phòng; các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan 

4 Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa 

4.1 

Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng  

dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong 

quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải  

quyết TTHC trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở 

vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả 

năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích (theo hình thức thuê dịch vụ 

tại Bộ phận Một cửa thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết 

với cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của 

pháp luật và thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu tại Kế 

hoạch này) 

Văn phòng 

Doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ BCCI; 

các phòng, ban, 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Năm 2021 

và các năm 

tiếp theo 
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4.2 

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp đổi 

mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận một 

cửa các cấp phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn (thực 

hiện tiếp nhận hoặc hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC  

tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết TTHC theo yêu cầu của cá 

nhân, tổ chức; bố trí các ki ốt thông minh tại Bộ phận Một 

cửa để tư vấn, hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ và nộp  hồ 

sơ thực hiện TTHC tự động mà không cần phải có sự hỗ trợ, 

tiếp nhận trực tiếp của cán bộ một cửa; tổ chức các quầy 

tiếp nhận hồ sơ cho người già, phụ nữ mang thai, người 

khuyết tật;...) 

Các phòng, ban 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn; Doanh  

nghiệp cung ứng dịch  

vụ bưu chính công 

ích. 

Văn phòng; các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan 

Năm 2021 

và các năm 

tiếp theo 

5 Tiếp tục đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử 

5.1 

100% hồ sơ giải quyết TTHC các cấp chính quyền trên địa 

bàn huyện được giải quyết trên Cổng dịch công (Hệ thống 

thông tin một cửa) tỉnh và được đánh giá mức độ hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp theo quy định 

Các phòng, ban 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng; các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan 

Năm 2021 

và các năm 

tiếp theo 

5.2 

Từ năm 2023 tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu 

đạt 30% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận, tăng tối thiểu mỗi 

năm tiếp theo 10%; tối thiểu từ 30% trở lên hồ sơ giải quyết 

TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được 

thực hiện bằng phương thức điện tử, tăng tối thiểu mỗi năm 

Các phòng, ban 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng; các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan 

Năm 2023-

2025 
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tiếp theo 30%; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công 

được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng 

5.3 
Đẩy  mạnh  việc thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

Các phòng, ban 

ngành; UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng; các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan 

Thường 

xuyên 
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