
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

 
Số:             /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Thanh Thủy, ngày         tháng 9 năm 2020 

 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện 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 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3959/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về thực hiện 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, UBND huyện 

Thanh Thủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung được xác định tại 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 (Nghị định số 45/2020/NĐ-CP). 

2. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử với phương thức đơn giản, dễ 

hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC; 

không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật, tiết kiệm thời gian, 

chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan hành chính nhà nước. 

3. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được 

thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công 

khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền trong quá trình giải quyết TTHC. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 
 

STT Nội dung triển khai 

Cơ quan thực hiện Thời 

gian 

thực 

hiện 

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp 

1 Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra thực hiện 

1.1 

Tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt nội dung tại 

Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP và Kế 

hoạch này tới tất cả cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc cơ 

quan quản lý 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành; 

UBND 

các xã, 

thị trấn 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 

Nội dung tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt 

Nghị định được thông 

qua tại các Hội nghị, 

cuộc họp, giao ban, các 

tin, bài viết, hình ảnh,  

phóng sự, phỏng vấn... 
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1.2 

Kiểm tra, đôn đốc, báo 

cáo tình hình, kết quả 

thực hiện Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP và Kế 

hoạch này theo chức năng 

nhiệm vụ được giao 

Văn 

phòng 

HĐND& 

UBND 

huyện 

Các phòng, ban, 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

Định kỳ 

hàng 

năm 

Báo cáo định kỳ về 

tình hình thực hiện 

các nội dung của Kế 

hoạch 

1.3 

Đánh giá chất lượng đối 

với phương thức thực 

hiện TTHC trên môi 

trường điện tử trên địa 

bàn huyện 

Văn 

phòng 

HĐND& 

UBND 

huyện 

Phòng VHTT, 

các đơn vị liên 

quan 

Hàng 

năm 
Báo cáo kết quả 

2 
Xây dựng và triển khai các giải pháp, điều kiện bảo đảm phương thức thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử 

2.1 

Rà soát, đánh giá, lựa 

chọn nhóm TTHC và 

TTHC ưu tiên thực hiện 

trên môi trường mạng 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành, 

UBND 

các xã, 

thị trấn 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện, phòng 

VHTT 

Tháng 9-

10/2020 

Danh mục TTHC các 

lĩnh vực ưu tiên thực 

hiện trên môi trường 

điện tử của các cơ 

quan, đơn vị đăng ký 

2.2 

Công bố, công khai danh 

mục TTHC ưu tiên thực 

hiện trên môi trường điện 

tử trên địa bàn huyện  

Văn 

phòng 

HĐND& 

UBND 

huyện 

Các phòng, ban, 

ngành, UBND 

xã, thị trấn 

Tháng 

10/2020; 

Định kỳ 

hàng 

năm 

Quyết định công bố 

danh mục TTHC thực 

hiện trên môi trường 

điện tử 

2.3 

Tích hợp các TTHC thực 

hiện trên môi trường điện 

tử, dịch vụ công mức độ 

3, mức độ 4 lên cổng 

Dịch vụ công Quốc gia 

Phòng 

VHTT 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện; các đơn 

vị liên quan 

Tháng 9, 

10/2020; 

Thường 

xuyên 

TTHC được tích hợp 

trên cổng Dịch vụ 

công Quốc gia 

2.4 

Chỉ đạo việc tiếp nhận, 

giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử, việc ứng 

dụng Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử trong giải 

quyết TTHC 

Văn 

phòng 

HĐND& 

UBND 

huyện 

Các phòng, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện 

Thường 

xuyên 
Văn bản chỉ đạo 

2.5 

Tổ chức tiếp nhận, giải 

quyết TTHC trên môi 

trường điện tử từ tiếp 

nhận trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh 

Các 

phòng 

ban, 

ngành 

UBND 

các xã, 

thị trấn 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện; các đơn 

vị liên quan 

Thường 

xuyên 

Số liệu báo cáo về 

tình hình thực hiện 

Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP 

2.6 

Triển khai dịch vụ chứng 

thực bản sao điện tử từ 

bản chính trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia 

phòng 

Tư pháp 

Phòng VHTT, 

UBND các xã, 

thị trấn 

Tháng 

9/2020 

Văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn 
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2.7 

Kiểm tra, rà soát, tăng 

cường các biện pháp bảo 

đảm an toàn, an ninh 

thông tin đối với Cổng 

Dịch vụ công, Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử. 

Bảo đảm hoạt động liên 

tục, an toàn thông tin, kịp 

thời khắc phục sự cố của 

hệ thống khi thực hiện 

TTHC trên môi trường 

điện tử 

 

Phòng 

VHTT 

Các phòng, ban, 

ngành UBND 

các xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

Cổng dịch vụ công, 

Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử đảm 

bảo an toàn, an ninh 

thông tin và không 

gặp sự cố khi tiếp 

nhận và giải quyết 

TTHC 

3 
Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm 

bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử 

3.1 

Kế hoạch số hóa kết quả 

giải quyết TTHC còn 

hiệu lực, thuộc thẩm 

quyền giải quyết để đảm 

bảo việc kết nối, chia sẻ 

dữ liệu trong giải quyết 

TTHC trên môi trường 

mạng 

Văn 

phòng 

HĐND 

&UBND 

huyện 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Tháng 

11/2020 
Kế hoạch số hóa 

3.2 

Rà soát, xây dựng lộ trình 

số hóa kết quả giải quyết 

TTHC đang còn hiệu lực 

(từ bản giấy sang bản 

điện tử) 

 

Các 

phòng, 

ban, 

ngành; 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
 

Văn phòng 

HĐND& 

UBND huyện, 

phòng VHTT 

Hàng 

năm 

Kế hoạch chi tiết của 

từng đơn vị, xây 

dựng lộ trình thực 

hiện đến ngày 

30/6/2025 đối với kết 

quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực 

3.3 

 

Xây dựng kho quản lý dữ 

liệu điện tử của tổ chức, 

cá nhân lưu trữ hồ sơ 

TTHC 
 

Phòng 

VHTT 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Năm 

2020-

2021 

Hệ thống CSDL lưu 

trữ hồ sơ TTHC phục 

vụ công tác kết nối 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn: phổ biến, quán triệt, 

triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và các nhiệm vụ được phân 

công tại Kế hoạch này bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện 

chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP trong 

nội dung báo cáo định kỳ về tình hình kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông theo quy định. 



4 
 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm: giúp Chủ tịch UBND 

huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp 

thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất Chủ tịch UBND huyện 

xem xét chỉ đạo, giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP; 

- Đài TT-TH; Trang thông tin điện tử huyện; 

- Bộ phận tiếp nhận và Trả KQ UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Dương Quốc Lâm 
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