
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-VHTT 

V/v hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa 

TTHC và ký số điện tử liên thông dữ liệu hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành trên hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC  

 huyện Thanh Thủy. 

   Thanh Thủy, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

 

            
 

     Kính gửi:   

   - Trưởng các phòng, đơn vị thuộc huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1108/STTTT-CNTT ngày 18/11/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa TTHC và ký 

số điện tử liên thông dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Thọ. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện  số hóa TTHC và ký số điện tử liên thông dữ liệu hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC huyện Thanh Thủy. 

 (Hướng dẫn chi tiết tại phụ lục I, II kèm theo) 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị  

phản ánh về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để được hướng 

dẫn thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

Nguyễn Văn Đức 
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PHỤ LỤC I 

Hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa TTHC trên hệ thống thông tin  

giải quyết TTHC tỉnh Phú Thọ 
 

Đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp 

Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ phân loại giấy tờ chưa có bản 

điện tử có giá trị pháp lý trong thành phần hồ sơ của cá nhân, tổ chức và tiến 

hành số hóa: 

- Cán bộ thực hiện scan trước hồ sơ cần số hóa. 

- Đăng nhập hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh  Tiếp nhận hồ 

sơ  Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống tại phần Thành phần hồ sơ 

nộp thực hiện đính kèm tệp tin đã scan trước vào đúng tên giấy tờ thành phần hồ 

sơ và thực hiện ký số đối với những giấy tờ cần thực hiện theo quy định ở phần 

dưới. 

 
Quy định tiến hành số hóa  

- Đơn, tờ khai: Thực hiện scan hoặc sao chụp chuyển thành tệp tin trên Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. 

- Giấy tờ là kết quả giải quyết TTHC: Cán bộ một cửa thực hiện scan hoặc 

sao chụp chuyển thành tệp tin và ký số trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

của tỉnh. Hoặc chuyển tệp tin (không cần ký số) để thực hiện chứng thực (nếu có 

bộ phận chứng thực được bố trí ngay tại Bộ phận một cửa) hoặc chuyển tệp tin 

đã ký số đến cơ quan quản lý giấy tờ này để kiểm tra, số hóa theo quy định. 

- Giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành hoặc theo yêu cầu quản lý: Cán bộ một cửa thực hiện scan hoặc 

sao chụp chuyển thành tệp tin trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 

tỉnh;Trường hợp theo yêu cầu quản lý, pháp luật chuyên ngành có quy định khác 
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về việc số hóa các giấy tờ này thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành (ví dụ: Điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định người đề nghị thẩm định có trách 

nhiệm nộp bản chụp (định dạng .PDF) tài liệu báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết 

kế xây dựng đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan chuyên môn về xây dựng) hoặc 

các loại giấy tờ, thành phần hồ sơ là các Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ dự án, 

các tập tài liệu là bản thảo có kích thước, khổ lớn….. 

- Giấy tờ số hóa theo nhu cầu: Thực hiện scan hoặc sao chụp chuyển 

thành tệp tin và ký số cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 25, 26, 27 Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của Bộ phận một cửa và loại giấy tờ cần  phải số 

hóa để tổ chức công việc, bố trí nhân sự bộ phận một cửa phù hợp. 

- Việc sao chụp hồ sơ cần đảm bảo tối thiểu các yêu cầu sau: 

+ Chụp cả hai mặt tài liệu, trừ khi tất cả các tờ đều trắng một mặt. 

+ Xác thực số lượng hồ sơ gốc theo số lượng bản sao chụp để đảm bảo tất 

cả các hồ sơ gốc đều được số hóa. 

+ Số lượng ảnh ở bản sao chụp phải bằng số lượng trang đầu vào và được 

sắp xếp theo đúng thứ tự. 

+ Tạo hai bản quét cho các trang có gắn giấy ghi chú: Một bản có giấy có 

ghi chú trên văn bản và một bản đã bỏ giấy ghi chú. 

+ Đảm bảo chụp toàn bộ văn bản. 

+ Đảm bảo các bản sao chụp chính xác, toàn diện, đầy đủ so với bản gốc. 

+ Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình chuyển giao xử lý. 

+ Về thông số kỹ thuật phải đáp ứng tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào 

của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 

24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu 

cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho bộ phân chuyên môn xử lý, trình lãnh đạo đơn 

vị… khi có kết quả giải quyết thủ tục hành trình cần thực hiện số hóa: 

- Scan giấy tờ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc kết quả đã ký 

số (Ưu tiên các kết quả giải quyết thủ tục hành chính có thể thực hiện ký số điện 

tử), đính kèm lưu lên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. (Kết quả giải 

quyết TTHC điện tử được ký số, phát hành theo quy định công tác văn thư và 

lưu trữ)  
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Chú ý: hướng dẫn chi tiết thực hiện ký số điện tử trên hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh và liên thông dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành để cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính chi tiết theo phụ lục 2 

hướng dẫn ký số điện tử và liên thông dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. 

 
Đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tuyến: 

Bước 1: Hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, đặc biệt khuyến khích 

tổ chức, cá nhân thực hiện ký số lên đơn, tờ khai tại thành phần hồ sơ, chứng 

thực điện tử đối với thành phần hồ sơ giấy tờ là kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính khác. 
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Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa kiểm tra thông tin hồ sơ: 

- Đối với các thành phần hồ sơ đã thực hiện ký số chỉ cần kiểm tra thông 

tin và chuyển sang thành phần hồ sơ khác. 

- Với các loại giấy tờ thành phần hồ sơ khác chưa có bản điện tử thực hiện 

scan, ký số điện tử tương tự như hướng dẫn tại trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp 

- Với các loại giấy tờ thành phần hồ sơ khác đã có bản điện tử, cần thực 

hiện đối chiếu với bản gốc và ký số điện tử xác nhận tương tự như hướng dẫn tại 

trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp 

 
Một số yêu cầu: 

- Quá trình số hóa phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, toàn vẹn dữ liệu 

của hồ sơ, giấy tờ được số hóa và tính hoàn thiện về nội dung, quy trình số hóa. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm soát chất lượng bản số hóa trên cơ sở các 

tiêu chuẩn quy định dữ liệu đầu vào như: Kiểm soát chất lượng hoạt động của 

máy quét; kiểm tra mẫu trong trường hợp thực hiện số hóa đồng loạt; kiểm tra 

chất lượng ảnh; kiểm tra dữ liệu đặc tả. 

-  
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Phụ lục II 

Hướng dẫn ký số điện tử và liên thông dữ liệu hệ thống quản lý văn bản  

và điều hành trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 
 

Đối với yêu cầu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh có thể thực hiện theo 2 phương 

án: 

Thực hiện ký số điện tử trực tiếp trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

của tỉnh. 

Kết nối liên thông dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

I. Hướng dẫn ký số điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

của tỉnh. 

Sau khi hồ sơ của công dân được thụ lý và có kết quả trình ký cho lãnh 

đạo. Lãnh đạo của đơn vị thực hiện ký số ngay trên cổng dịch vụ công qua các 

bước như sau:  

1. Lãnh đạo đơn vị  

Bước 1: Lãnh đạo đơn vị chọn nhắc việc Ký duyệt 
 

 
Bước 2: Lựa chọn hồ sơ cần ký số và sử dụng nút tích chức năng Lãnh 

đạo ký số ban cơ yếu 
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Bước 3: Lãnh đạo lựa chọn vị trí ký số và hoàn thành  

 
Bước 4: Cập nhật kết quả sau khi ký số thành công và chuyển bước tiếp theo 

 
2. Văn thư của đơn vị đóng dấu  

Bước 1: Văn thư chọn hồ sơ nhắc việc Lưu và bàn giao 
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Bước 2: Lựa chọn chức năng Văn thư ký số ban cơ yếu 

 
Bước 3: Chọn vị trí đặt con dấu và hoàn thành 

 
 

Bước 4: Cập nhật kết quả sau khi ký số thành công và chuyển bước trả 

kết quả, kết thúc quy trình ký số đóng dấu cho văn bản 
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II. Kết nối liên thông dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận một cửa, cán bộ tiếp nhận sử 

dụng các thao tác như sau  

Bước 1: Cán bộ chọn nhắc việc Vừa tiếp nhận, bấm chi tiết xem hồ sơ 

cần chuyển liên thông  Và chọn chức năng Văn bản liên thông ioffice 

 
Bước 2: Cán bộ điền đầy đủ các thông tin cần thiết, trích yếu, số kí 

hiệu, file văn bản  và nhấn Gửi văn bản 

 
Bước 3: Trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

Cán bộ văn thư tiếp nhận hồ sơ một cửa liên thông tại mục Văn bản liên 

thông igate 
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Bước 4: Văn thư chuyển văn bản lên lãnh đạo phân công.  

Lưu ý: Đối với hạn xử lý của những hồ sơ liên thông sẽ lấy theo bên iGate 

 
- Đối với trường hợp chuyển trực tiếp cho chuyên viên thụ lý không qua 

lãnh đạo phân công, văn thư tích chọn văn bản đã duyệt và chuyển trực tiếp cho 

chuyên viên thụ lý. 

 
 

Bước 5: Chuyên viên thụ lý phúc đáp văn bản đến liên thông igate. 

 
Bước 6: Chọn lãnh đạo ký duyệt văn bản. 

 
Bước 7: Lãnh đạo ký duyệt văn bản -> Chọn văn thư để phát hành 
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Bước 8: Văn thư vào số văn bản và phát hành.  

 
Bước 9: File văn bản sẽ được kết chuyển tự động sang hệ thống iGate tại 

bước Trả kết quả kết thúc quy trình đính kèm file kết quả 
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