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KẾ HOẠCH 

 Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, Kế hoạch 346/KH-

UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc số hóa kết quả giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải 

quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn và UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước để lưu trữ, bảo quản và khai 

thác sử dụng một cách hiệu quả nhất; đảm bảo cho việc thực hiện 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 và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết 

quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện phương thức số hoá kết quả giải quyết TTHC từ giấy sang điện tử 

bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu; chuyển nội dung kết quả giải quyết TTHC từ giấy sang dữ liệu điện tử để lưu 

vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được tích hợp trên Cổng dịch vụ công và hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

Kết quả thực hiện TTHC được chuyển đổi từ bản giấy sang điện tử phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

- Phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết TTHC bản giấy. 

- Sử dụng chữ ký số của cơ quan để ký số trên bản điện tử sau khi chuyển đổi 

kết quả giải quyết TTHC từ bản giấy sang bản điện tử. 

- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. 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  

Tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng văn bản giấy cần được số 

hóa còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình, tổng hợp 
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khối lượng kết quả giải quyết TTHC; đề xuất nhu cầu số hóa, lưu trữ kết quả giải 

quyết TTHC bản điện tử, gửi Phòng Văn hóa - Thông tin để 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 và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. Khảo sát nhu cầu 

sử dụng máy quét (scan) để sao chụp tài liệu, kết quả giải quyết TTHC từ bản giấy 

sang điện tử. 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/5/2021. 

2. Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử và các chức năng liên quan đến 

công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện 

Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử và các chức năng liên quan đến công 

tác số hóa, cập nhật, lưu trữ, khai thác sử dụng dữ liệu kết quả giải quyết TTHC, 

tích hợp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện, 

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

đảm bảo an toàn thông tin theo quy định. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/9/2021. 

3. Lộ trình thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC 

tại Kho quản lý dữ liệu điện tử  

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn: Tiến hành rà soát kết quả 

giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị 

mình; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC từ 

bản giấy sang điện tử theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và 

cập nhật dữ liệu vào Kho quản lý dữ liệu điện tử. 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. 

- Lộ trình thực hiện: 

+ Giai đoạn 1: Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình 

thành từ năm 2016-2021: Hoàn thành trước 31/3/2022. 

+ Giai đoạn 2: Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình 

thành từ năm 2006-2015: Hoàn thành trước 31/12/2023. 

+ Giai đoạn 3: Số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình 

thành từ năm 1997-2005: Hoàn thành trước 31/12/2024. 

+ Giai đoạn 4: Số hóa, cập nhật dữ liệu văn bản được hình thành từ năm 1996 

trở về trước: Hoàn thành trước 30/10/2025. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp 

ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
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- Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch căn 

cứ yêu cầu nhiệm vụ tại Kế hoạch này để khảo sát, xây dựng dự toán và lập dự án 

xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử của huyện trình UBND huyện xem xét, quyết định. 

- Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, 

nội dung và khối lượng công việc được phân công theo Kế hoạch này và quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hàng năm bảo 

đảm Kế hoạch đề ra.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 

số hóa giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp tham mưu UBND huyện xây dựng và thực hiện chương trình, kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Bộ phận một cửa của huyện và 

UBND các xã, thị trấn bảo đảm đủ năng lực, trình độ, kỹ năng quản lý và thực hiện 

nghiệp vụ số hóa kết quả giải quyết TTHC. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ trì đôn đốc, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ tại 

Kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND huyện, Văn phòng UBND 

tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết 

TTHC trên môi trường điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử. 

- Hướng dẫn thực hiện quy trình điện tử, phân hệ chức năng số hóa, lưu trữ 

kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử. 

- Chủ trì nhiệm vụ xây dựng, duy trì, vận hành, quản lý Kho quản lý dữ liệu 

điện tử, bảo đảm về hạ tầng công nghệ thông tin, tài nguyên lưu trữ và các chức 

năng liên quan đến công tác số hóa hồ sơ, tài liệu trên Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của huyện; hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, 

UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai, thực hiện Số hóa kết quả giải quyết 

TTHC. 

- Chủ trì tổ chức truyền thông về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết 

TTHC để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TTHC trên môi trường điện 

tử đảm bảo hiệu quả. 

- Xây dựng phương án bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu trong Kho quản lý dữ 

liệu điện tử, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Kho quản lý dữ 

liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

huyện. 
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch.  

Tham mưu UBND huyện cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, chủ trì, phối 

hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND - UBND huyện và các cơ 

quan, đơn vị liên quan thẩm định, đề xuất, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm 

vụ có tính chất thường xuyên được đề ra tại Kế hoạch này, đáp ứng yêu cầu số hóa 

kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. 

5. Các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn  

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; chỉ đạo, triển khai ứng 

dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử theo nội dung của Kế hoạch; bảo đảm đầy đủ 

trang thiết bị phục vụ triển khai ứng dụng các chức năng số hóa kết quả giải quyết 

TTHC và Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử của huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, 

ứng dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử của huyện. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Văn hóa - Thông tin để tổng 

hợp, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định./. 

  Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP + TH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đăng Định 
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