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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ CẨM PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/KH-UBND      Cẩm Phúc, ngày  11 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã Cẩm Phúc

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; 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 
định hướng đến 2025;

Căn cứ vào kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của xã,
UBND xã Cẩm Phúc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn, như sau:
I. Mục tiêu, yêu cầu
1. Mục tiêu
- Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu 

cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
trong năm 2022;

- Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho 
người dân, doanh nghiệp; công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử mức độ 3 và mức độ 4 đạt từ 10% trở lên;

2. Yêu cầu
- Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực 

tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 tại UBND xã.
- Phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong quá trình chỉ đạo, triển khai; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-quyet-17-nq-cp-2019-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-408619.aspx
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hiện và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 và chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

- Nâng cao nhận thức và hiệu quả hành động của cơ quan, đơn vị, địa 
phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ 
công trực tuyến từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp. 

- Huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách thủ 
tục hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Trong công tác chỉ đạo, điều hành
- Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử;
- UBND xã thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng việc triển khai và 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh 
những hạn chế, yếu kém đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các nội dung liên quan đến việc 
triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng yêu cầu, chỉ 
đạo của các cấp.

2. Trong tổ chức triển khai thực hiện
- Thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử. Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức 
độ 3 và mức độ 4 trong năm 2022;

Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 3, 4, 
ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp 
dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính cho đến trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp;

- Công khai đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính đã được công bố 
trên Cổng Thông tin dịch vụ công. Thường xuyên rà soát, cập nhật khi có sự thay 
đổi, điều chỉnh về thủ tục hành chính;

- Bố trí nhân sự, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Một cửa;



3

- Nghiên cứu giảm thời gian xử lý đối với các dịch vụ công trực tuyến để 
khuyến khích người dân tham gia sử dụng; minh bạch thông tin với người dân: 
nhắn tin, thư điện tử (email), công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử, chủ 
động trong việc cung cấp thông tin;

- Nâng cao trình độ của đội ngũ công chức trong việc ứng dụng công nghệ 
thông tin để thực hiện tốt các phần mềm qua dịch vụ công trực tuyến;

- Cung cấp đa dạng các kênh giao tiếp, giúp người dân, doanh nghiệp lựa 
chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất với họ (trực tuyến hoặc tại Bộ 
phận Một cửa xã…). 

- Chỉ đạo, quán triệt yêu cầu cán bộ, công chức, đăng ký tài khoản, sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) và Cổng Thông tin dịch vụ công tỉnh 
(http://dichvucong.haiduong.gov.vn) cũng như giới thiệu, hướng dẫn cho người 
thân, người dân, đoàn viên, hội viên của ngành, đoàn thể mình cùng thực hiện;

- Ưu tiên giải quyết trước những thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tuyến 
mức độ 3,4 giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; 

- Hàng năm có chính sách khen thưởng đối với các bộ phận triển khai dịch 
vụ công mức độ 3,4 số lượng hồ sơ phát sinh cao.

3. Chỉ tiêu cụ thể đối với các bộ phận
- Đối với công chức tư pháp – hộ tịch: phấn đấu tối thiểu 20% tổng số hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính thực hiện ở mức độ 3, 4.
- Đối với công chức Văn hóa xã hội: phấn đấu tối thiểu 50% tổng số hồ sơ 

thực hiện ở mức độ 3.4.
- Đối với các bộ phận khác có phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính, phấn đấu 

tối thiểu 50% hồ sơ thực hiện ở mức độ 3, 4.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND&UBND xã
Chịu trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn rà 

soát và công bố các TTHC cấp xã đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và mức độ 4; đồng thời phối hợp, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực 
hiện các nội dung của Kế hoạch này;

2. Các công chức chuyên môn tại Bộ phận Một cửa
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- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế 
hoạch này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả triển khai.

- Phối hợp với công chức đầu mối kiểm soát TTHC thường xuyên rà soát, 
triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 trên hệ thống Cổng dịch 
vụ công; cập nhập đầy đủ thông tin, biểu mẫu theo trên hệ thống và chịu trách 
nhiệm về nội dung đăng tải; 

- Đẩy mạnh thực hiện ký số điện tử, các văn bản điện tử trong quá trình giải 
quyết, xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin có liên quan trong quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính thông qua quy trình điện tử, hạn chế tối đa việc 
sử dụng văn bản giấy trong việc phối hợp xử lý giải quyết thủ tục hành chính;

- Công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa chủ động tuyên truyền, vận động 
người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, 
sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông và ứng dụng mạng xã hội Zalo trong tra cứu 
trạng thái giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

3. Công chức văn hóa thông tin
- Thực hiện tuyên truyền hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến để người dân 

và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến;
- Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ dữ liệu của hệ thống; 

theo dõi báo cáo khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành, 
khai thác, xử lý công việc trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

Trên đây là Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức 
độ 4 trên địa bàn xã Cẩm Phúc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 Nơi nhận:
-UBND huyện  (b/c);
- TT Đảng uỷ;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Tiến Trình
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