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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính đƣợc tiếp nhận, giải quyết 

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn xã năm 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông phê duyệt kế hoạch thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 

được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, thực hiện thí 

điểm trên địa bàn xã Dương Phong năm 2021. UBND xã Dương Phong ban hành 

Kế hoạch thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải 

quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn xã năm 2021 với những 

nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức và tỷ lệ phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) 

của đội ngũ cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách và người 

dân trên địa bàn xã khi giải quyết TTHC thông qua các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ cao (gồm 46 DVCTT mức độ 4 theo QĐ 583/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 

của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

- Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực 

tuyến (DVCTT) mức độ cao là một trong những nội dung, tiêu chí đánh giá kết quả 

công tác cải cách hành chính hằng năm của đơn vị. 

- Việc giải quyết các TTHC qua DVCTT mức độ cao cho tổ chức, cá nhân 

phải được triển khai thực hiện kịp thời, chính xác, hiệu quả. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm và cách thức phối hợp 

thực hiện của các bộ phận chuyên môn, đoàn thể xã có liên quan để triển khai thực 

hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua DVCTT 

mức độ cao. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN 

1. Thành phần: Đội ngũ cán bộ, công chức xã, người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, thôn, người dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã. 

2. Thời gian: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/12/2021. 

III. NỘI DUNG 

1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua DVCTT mức độ cao 

đạt các mục tiêu cụ thể sau: 
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- Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trên Hệ thống Một cửa điện tử, một cửa liên thông 

phải đạt 100%; không có hồ sơ xử lý quá hạn. 

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại xã có phát sinh hồ sơ trực 

tuyến trên tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ của đơn vị đạt từ 50% trở lên. 

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền về giải quyết TTHC qua các 

DVCTT mức độ cao: 

- Đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi có nhu 

cầu giải quyết TTHC thì bắt buộc phải nộp hồ sơ qua DVCTT mức độ cao để từng 

bước hình thành cán bộ điện tử, tiến tới công dân điện tử. 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến việc 

sử dụng DVCTT mức độ cao. 

- Niêm yết hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của đơn vị, nhà văn hóa thôn, bảng tin công cộng các thôn. 

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã, Đài truyền thanh xã về lợi ích 

khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC. 

3. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội: 

Thành lập các Đội xung kích, chủ đạo là lực lượng Đoàn viên thanh niên 

trên địa bàn xã để đến từng hộ gia đình hỗ trợ, hướng dẫn người dân về sử dụng 

các DVCTT mức độ cao để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm chung: 

- Phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

Thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng kết và báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND xã. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đoàn thể xã 

và công chức chuyên môn báo cáo Lãnh đạo UBND xã để thống nhất điều chỉnh 

phù hợp đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch đạt hiệu quả. 

2. Công chức Văn phòng - Thống kê (Văn phòng UBND xã):  

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch 

có hiệu quả; tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND xã những nội dung vướng mắc, bất 

cập trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Đánh giá kết quả thực hiện tại các bộ phận chuyên môn; đề xuất Ủy ban 

nhân dân xã khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích tốt trong việc thực 

hiện các DVCTT mức độ cao. 
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3. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa - Thông tin), công 

chức Văn phòng - Thống kê (Văn phòng Đảng ủy): 

- Tham mưu lãnh đạo UBND xã bố trí trang thiết bị, nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã để hỗ trợ, hướng dẫn người 

dân, cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ DVCTT. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các 

DVCTT mức độ cao để các tổ chức, cá nhân, người dân, cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn biết và tham gia sử dụng. 

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin trên Trang thông tin điện tử xã theo 

quy định. 

4. Công chức chuyên môn trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

- Nắm chắc quy trình xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử và  

các DVCTT; chủ động nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch 

này với Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã: 

Hướng dẫn, chỉ đạo các đoàn viên, hội viên tuyên truyền sâu rộng đến quần 

chúng nhân dân về tiện ích, lợi ích khi giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ cao; 

đồng thời các đoàn viên, hội viên khi có nhu cầu cần giải quyết TTHC thì bắt buộc 

phải thực hiện qua DVCTT. 

Trên đây là Kế hoạch về nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải 

quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn xã năm 2021. Yêu cầu 

các đoàn thể, công chức chuyên môn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Công chức chuyên môn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

  

 

Bế Xuân Trƣờng 
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