
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-UBND Bắc Sơn, ngày 11 tháng 3 năm 2022   

  
 

KẾ HOẠCH 

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện năm 2022 của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Văn bản 

số 669-CV/HU ngày 25/01/2022 của Huyện ủy Bắc Sơn về việc tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022; Kế hoạch số 05/KH-

UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Bắc Sơn về hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử 

lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, công khai 

minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, phục vụ nhu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tích cực, chủ 

động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện có 

hiệu quả việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất 

lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích, 

nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính 

tại cơ quan nhà nước. 
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- Các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức 4 phải được niêm yết, công khai, triển khai thực hiện theo đúng 

quy trình, đảm bảo theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về sự thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm 

nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước, góp phần gia tăng 

mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến 3, 4 tại các cơ quan, đơn vị. 

 - Các cơ quan chuyên môn theo lĩnh vực ngành phụ trách và UBND các xã, 

thị trấn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều 

kiện; tổ chức rà soát, hướng dẫn, cụ thể hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo đạt tỷ lệ từ 20% tổng số 

hồ sơ tiếp nhận giải quyết (Theo phụ lục I, II đính kèm).    

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4, đảm bảo nhận đúng, nhận đủ hồ sơ theo quy trình đã ban hành 

và đảm bảo thời gian xử lý theo quy định.  

- Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã 

chủ động tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tiếp 

cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cách làm mới nhằm thực hiện 

có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn kết quả thực hiện 

nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị với việc đánh 

giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hằng năm. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.   

2. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và  

doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho người 

dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về lợi ích về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 

đến cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp biết để thực hiện. 

- Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và đăng tải 

lên trang thông tin điện tử của huyện... để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp 

cận, tìm hiểu thủ tục hành chính. 
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- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 

các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa Thông tin 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh của 

huyện, của xã; Trang thông tin điện tử huyện. Tăng cường truyền thông và quảng 

bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp 

hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó 

cần đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với 

từng đối tượng thụ hưởng. 

Về nội dung tuyên truyền: Chủ trì triển khai xây dựng tài liệu giới thiệu dịch 

vụ, nêu bật được các lợi ích người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng; tài liệu 

hướng dẫn cần được thể hiện dưới dạng các hình thức hình ảnh minh họa hướng 

dẫn, video hướng dẫn thực hiện cụ thể một dịch vụ công trực tuyến đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử; thiết kế các tài liệu hướng dẫn theo từng bước thực hiện 

dịch vụ dưới dạng tờ gấp để cung cấp cho người dùng tại bộ phận một cửa. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền: xây dựng các chuyên đề, 

chuyên mục, phóng sự về công tác cải cách thủ tục hành chính, tiện ích của dịch vụ 

công trực tuyến; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội, tác động trực tiếp đến 

giới trẻ, người dân có trình độ công nghệ thông tin tốt để có thêm một kênh thông 

tin đưa lợi ích của sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ gia đình. 

Tuyên truyền, vinh danh các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện có 

những sáng kiến nổi bật, điển hình trong công tác chuyển đổi số, giải quyết hồ sơ 

qua dịch vụ công trực tuyến. 

          3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch này. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND 

huyện những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Hướng dẫn cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn, công 

chức, viên chức tham gia xử lý hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả đúng quy trình và thời gian quy định. 

- Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên 

dịch vụ công trực tuyến. 

4. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT cho các cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện. 
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Chủ trì xây dựng, bổ sung quy định về thi đua khen thưởng: Đưa kết quả 

triển khai dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là một trong những tiêu 

chí xét thi đua hằng năm.  

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện đề xuất khen thưởng đối 

với các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bắc 

Sơn năm 2022. 

5. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2022 của đơn vị 

mình gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 

22/3/2022 để theo dõi, tổng hợp. 

- Nâng cao trách nhiệm, năng lực của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, công chức, viên chức tiếp nhận và xử lý hồ 

sơ đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. 

 - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc xử lý hồ sơ trực tuyến đảm bảo đúng hạn 

trong từng quy trình xử lý, thực hiện chuyển bước hoặc kết thúc đối với các hồ sơ 

đã trả kết quả (sử dụng chức năng báo cáo thống kê hồ sơ và tra cứu hồ sơ để theo 

dõi và đôn đốc các hồ sơ đã và đang xử lý). 

- Bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy quét, máy in… 

nâng cấp đường truyền internet đảm bảo thuận lợi trong quá trình tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ trực tuyến. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực 

tuyến. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ 

qua dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. 

- Thành lập tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, bản, khối phố, tổ công 

nghệ số trong các cơ quan, đơn vị để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng 

dẫn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho 

người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ thống mạng 

WiFi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ. 

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

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo UBND huyện (thông 

qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) để xem xét, giải quyết./. 

                                                                                                                                                                                               
Nơi nhận:  
- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cấp huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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