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KẾ HOẠCH

Triển khai phầm mềm Một cửa điện tử cấp xã
trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2022
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số
quốc gia; Kế hoạch số 48-KH/HU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy
Vân Hồ về việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban
Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 định hướng
đến năm 2030.
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy
định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước; Quyết
định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng
giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân trên địa bàn huyện; Uỷ ban
nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai phần mềm Một cửa điện tử tại Ủy
ban nhân dân cấp xã năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Triển khai phần mềm Một cửa điện tử cấp xã (10/14 xã chưa thực hiện
triển khai) và thực hiện kết nối liên thông với Hệ thống thông tin giải quyết thủ
tục hành chính của tỉnh, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, gắn kết quả giải quyết
thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử để cá cá nhân, tổ chức tham
gia giải quyết thủ tục hành chính biết, phục vụ công tác quản lý, điều hành, kiểm
tra, giám sát, đánh giá về thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước đáp
ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính, tình hình giải quyết,
kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã trên Cổng dịch vụ công của tỉnh,
Công dịch vụ công quốc gia thông qua chia sẻ dữ liệu.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả quy trình
tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp xã; góp phần nâng cao hiệu

2
quả theo dõi, đánh giá thời gian giải quyết hồ sơ công việc gắn với hoạt động quản
lý, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.
2. Yêu cầu
- Phần mềm Một cửa điện tử cấp xã phải phù hợp theo quy định tại Nghị
định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và đảm bảo tương thích, kết nối liên thông
và tích hợp, chia sẻ dữ liệu, thông tin với phần Hệ thống thông tin một cửa điện
tử của tỉnh.
- Phần mềm được triển khai phải đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu
quả, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục
hành chính.
- Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được cập nhật trên
phần mềm Một cửa điện tử.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ khai thác,
sử dụng có hiệu quả phần mềm trong giải quyết thủ tục hành chính.
II. NỘI DUNG

1. Đầu tư hoàn thiện Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Ủy ban
nhân dân các xã theo hướng hiện đại nhằm góp phần nâng cao chất lượng
giải quyết thủ tục hành chính tại các xã
1.1. Triển khai phần mềm Một cửa điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả cấp xã phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực
hiện kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh,
Cổng dịch vụ công tỉnh.
1.2. Đầu tư, bổ sung máy móc, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, điều kiện
làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo hướng văn minh, hiện đại.
1.3. Bố trí đầy đủ nhân sự và thường xuyên nâng cao chuyên môn, nghiệp
vụ, kỹ năng hành chính, giao tiếp của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả.
2. Lộ trình triển khai xây dựng phần mềm Một cửa điện tử tại Ủy ban
nhân dân cấp xã
Đến ngày 31/12/2022, 100% số lượng đơn vị cấp xã thuộc huyện hoàn
thành việc triển khai phần mềm Một cửa điện tử.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn: Theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, đôn
đốc UBND các xã xây dựng quy trình nội bộ (đối với thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của cấp xã) giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh
vực quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế
áp dụng của địa bàn xã.
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND
huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông
tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan
triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu hình phần mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm Một
cửa điện tử theo đúng lộ trình đề ra.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, lập dự toán, hoàn
thiện các thủ tục pháp lý liên quan thực hiện thanh toán, quyết toán triển khai
phần mềm, trang thiết bị phục vụ công vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cấp xã theo quy định.
- Tham mưu thực hiện hoàn thiện kết nối liên thông phần mềm Một cửa
điện tử tại các xã với hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ
công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát,
đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đội ngũ cán bộ, công
chức có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối nguồn ngân sách, bố trí cho
việc triển khai phần mềm Một cửa điện tử cấp xã và mua sắm trang thiết bị đảm
bảo hoạt động.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các
khoản chi phí có liên quan đến việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ
công nghệ thông tin đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định.
4. Phòng Nội vụ
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự làm
việc hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phù hợp với tình hình thực
tế của mỗi xã, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các nội dung
chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng
làm việc, kỹ năng giao tiếp ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả trong các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm
của huyện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
5. Văn phòng HĐND và UBND:
- Chủ trì, tổng hợp quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các
xã, gửi Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, bổ sung vào phần mềm Một cửa
điện tử.
- Phối hợp hướng dẫn sử dụng, đôn đốc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
các xã cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử.
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6. Ủy ban nhân dân các xã
- Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, xây dựng đầy đủ
quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết;
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chuyển đổi quy trình nội bộ
sang quy trình điện tử để theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục
hành chính trên môi trường điện tử.
- Chỉ đạo các công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả của xã thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về việc
cung cấp thông tin thủ tục hành chính, tình hình giải quyết và kết quả giải quyết
thủ tục hành chính; có giải pháp đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Tùy tình hình thực tế, số lượng giao dịch thủ tục hành chính phát sinh hằng
ngày/tuần và khả năng đáp ứng của ngân sách địa phương, chỉ đạo thực hiện sửa
chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả bảo đảm
diện tích, ánh sáng, chỗ ngồi, điều kiện tra cứu thông tin, nơi chờ nộp hồ sơ, nhận
kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và các trang thiết bị,
phương tiện làm việc cần thiết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
Bố trí đủ số lượng người làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, chuyên môn đối với từng lĩnh vực theo quy định.
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên tổ chức bồi
dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý công chức làm việc
tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai
thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân huyện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.
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