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KẾ HOẠCH 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

 của huyện Bác Ái giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1266/KH-UBND, ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Ủy 

ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện như sau:  

1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: 

1. Mục tiêu: 

- Đảm bảo đến hết năm 2025, thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn huyện theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 

45/2020/NĐ-CP). 

- Từng bước hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ 

người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện; phát triển chính quyền điện tử dựa 

trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số theo 

mục tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2019-2020 định 

hướng đến năm 2025. 

 - Từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp 

lý của văn bản điện tử, tạo chuyền biến về lựa chọn phương thức giao dịch thủ tục 

hành hành trực tuyến bằng hồ sơ điện tử thay phương thức giao dịch trực tiếp tại cơ 

quan nhà nước bằng hồ sơ giấy nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình xây 

dựng chính quyền điện tử. 

 2. Yêu cầu: 

 - Thực hiện giải pháp bảo đảm số hóa 100% các kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ, hoàn thành trước ngày 31/12/2025. 

 - Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo Điều 25 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác số hóa kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính, tổ chức lưu trữ, khai thác văn bản điện tử hoặc thông tin số đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu tại khoản 4 Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định 45/2020/NĐ-CP của 
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Chính phủ; tuân thủ quy định của Luật lưu trữ, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. 

 - Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong quá trình thực hiện số hóa. 

 II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ: 

 1. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận 

trong việc tạo lập, khai thác hiệu quả dữ liệu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính. 

 2.  Triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính:  

 Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tiến hành đánh giá tình hình, thực trạng 

hồ sơ đã giải quyết từ văn bản giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình 

còn hiệu lực để thực hiện số hóa sang văn bản điện tử (đối với các phòng ban cập 

nhật hồ sơ đến năm 2019; UBND cấp xã cập nhật hồ sơ đến năm 2021). Việc triển 

khai thực hiện số hóa sẽ được thực hiện theo lộ trình như sau:  

 - Giai đoạn 1: Năm 2021: Tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng 

văn bản giấy cần được thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu văn bản được hình thành 

từ năm 2019-2020. 

 - Giai đoạn 2 (Từ tháng 01/2022 đến  tháng 12/2022) : Số hóa, cập nhật dữ 

liệu văn bản được hình thành từ năm 2014-2018 và năm 2021. 

 - Giai đoạn 3 (Từ tháng 01/2023 đến  tháng 12/2023): Số hóa, cập nhật dữ liệu 

văn bản được hình thành từ năm 2009 -2014. 

- Giai đoạn 4 (Từ tháng 01/2024 đến  tháng 12/2024): Số hóa, cập nhật dữ liệu 

văn bản được hình thành từ năm 2004 - 2008. 

- Giai đoạn 5 (Từ tháng 01/2025 đến  tháng 12/2025): Số hóa, cập nhật dữ liệu 

văn bản được hình thành từ năm 2003 trở về trước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã triển khai thực 

hiện các nội dung nhiệm vụ Kế hoạch này; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh. 

2. Phòng Văn hóa thông tin:  

-Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận 

trong việc tạo lập, khai thác hiệu quả dữ liệu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính. 

- Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

cho công chức, viên chức các cơ quan, UBND các xã triển khai thực hiện số hóa kết 

quả giải quyết TTHC đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. 
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3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tham mưu UBND huyện 

bố trí kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch, đáp ứng yêu 

cầu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

4. Ủy ban nhân dân các xã:  

Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này UBND các 

xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa  

phương gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 17/5/2021 để theo 

dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện cho UBND huyện. 

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện Kế hoạch đúng theo lộ trình, thời gian quy định. Định kỳ 6 tháng 

trước ngày 13 tháng 6 và ngày 13 tháng 12 hàng năm gửi báo về Văn phòng hội 

đồng nhân dân và UBND huyện về tình hình triển khai thực hiện để tổng hợp tham 

mưu UBND huyện báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. 

6. Đề nghị các hội, đoàn thể huyện quan tâm, chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể 

phối hợp chặt chẽ với các cơn quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã triển khai 

hiệu quả các nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người 

dân thực hiện thủ tục hành trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch này thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị và  

UBND các xã hàng năm lập dự toán kinh phí số hóa tài liệu và mua sắm trang thiết 

bị thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Trên đây là kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban 

nhân dân huyện Bác Ái giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Văn phòng HĐND và UBND huyện 

để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- TT huyện ủy, HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan trực thuộc; 

- Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bác Ái; 

- Các ban, ngành Đoàn thể huyện; 

- UBND các xã; 

- VPUB: LĐ, CVTH; 

- Lưu: VTUB, TT. 

      CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

     Hồ Xuân Ninh 
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