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KẾ HOẠCH 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc  

thẩm quyền giải quyết của UBND xã giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Bạch 

Thông về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện giai đoạn 2021- 2025.  

UBND xã Mỹ Thanh xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã giai đoạn 2021 

- 2025 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ kết quả giải quyết 

TTHC (bản điện tử) nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai 

thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC hình thành trong quá trình hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai giải quyết 

TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử; 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết 

quả giải quyết TTHC. 

- Chuyển đổi, chuẩn hóa và số hóa toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu 

lực thi hành, góp phần hình thành kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh, phục vụ 

công tác khai thác, chia sẻ, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị 

trong công tác quản lý, qua đó cung cấp số liệu báo cáo thống nhất, chính xác, kịp 

thời phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. 

2. Yêu cầu: 

- Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời 

hạn hoàn thành, các ban, ngành, đoan thể xã phát huy tính chủ động , tích cực và 

phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện số hóa tài liệu theo các quy 



2 

định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ (gọi tắt là 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP). 

- Đảm bảo công tác số hóa tài liệu trên địa bàn xã được nhanh chóng , đồng 

bộ, thống nhất , hiệu quả , góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân , doanh 

nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ 

quan hành chính nhà nước. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

* Xác định khối lượng kết quả giải quyết TTHC cần số hóa: 

Rà soát, tổng hợp khối lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc 

thẩm quyền giải quyết gửi Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, xác định quy mô 

khối lượng số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng dịch vụ 

công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: UBND các xã. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm để thực hiện số hóa kết 

quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ngành, chuyên môn: Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ 

của Kế hoạch này, các ngành, chuyên môn căn cứ thực hiện phù hợp với tình hình 

thực tế của xã. 

2. Các Hội, đoàn thể xã: Quan tâm, chỉ đạo các hội, đoàn thể, nhất là lực 

lượng đoàn viên thanh niên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các 

ngành liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung của công tác thông tin, tuyên 

truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trực tuyến theo Kế hoạch này. 

3. Văn hóa-Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với VP HĐND-UBND xã hướng dẫn các ngành liên quan 

triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này; đôn đốc, kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC của xã; tổng hợp, báo cáo 

đề xuất UBND xã chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

 - Tham gia các buổi tập huấn, hướng dẫn khai thác sử dụng các chức năng số 

hóa, cập nhật tài liệu trên phần mềm số hóa.  
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- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của xã. 

4. Văn phòng HĐND-UBND  

Phối hợp Văn hóa -Thông tin và các ngành liên quan triển khai thực hiện các 

nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch này; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các 

ngành; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND xã chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng 

mắc phát sinh. 

5. Tài chính - Kế toán: 

Từ năm 2022, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND xã bố 

trí kinh phí thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp 

thời báo cáo UBND xã để xem xét giải quyết hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Bạch Thông; 
- Phòng Văn hoa thông tin; 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Thường trực HĐND xã; 
- CT, PCT UBND xã; 
- Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể xã; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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