
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 145/KH-UBND Hữu Lũng, ngày 27 tháng 5 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

 trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 
2019 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước trên địa bàn huyện Hữu Lũng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải 
cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin và dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử của huyện nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ 
quan nhà nước được công khai, minh bạch. 

2. Yêu cầu 

- Cung cấp đầy đủ các DVCTT ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định tại các 
quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 
07/3/2019 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 năm 2025 và Quyết định số 
1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải 
cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 

- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người dân và và doanh nghiệp sử dụng 
DVCTT trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện, 
góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân và doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử của huyện 

- Triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện theo 
Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 
số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Bao gồm 422 DVCTT 
mức độ 3, mức độ 4 triển khai cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử của huyện, trong đó: 

+ Cấp huyện: 44 DVCTT; 
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+ Cấp xã, thị trấn: 2 DVCTT. 

(Chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo) 

- Mỗi cơ quan, đơn vị cung cấp tối thiểu 30% TTHC thực hiện DVCTT mức 
độ 4 và 50% TTHC thực hiện DVCTT mức độ 3 trở lên trên Cổng dịch vụ công và 
Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 
07/3/2019 của Chính phủ; Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 
2020. Ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 đối với các nhóm dịch vụ được quy 
định tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Triển khai tích hợp hệ thống tin nhắn Zalo với Cổng dịch vụ công và Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử của huyện để ứng dụng để tra cứu, thông báo qua 
mạng Zalo về tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC của các tổ chức, cá nhân. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho công chức, viên chức có 
tham gia vào thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên phần mềm DVCTT và Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử. 

- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng 
DVCTT (trên sóng phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử của huyện, 
Fanpage trên mạng xã hội Facebook; qua tin nhắn đến các số điện thoại di động, 
mạng Zalo, thư điện tử công vụ @langson.gov.vn...). 

2. Lộ trình thực hiện 

- Giai đoạn 1: Rà soát, lựa chọn, tổng hợp nội dung, thành phần hồ sơ của 
các TTHC được thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4. Hoàn thành trong quý II và tiếp 
tục hoàn thiện, bổ sung trong năm 2019. 

- Giai đoạn 2: Triển khai cài đặt, cấu hình, tích hợp DVCTT mức độ 3 và 4 
trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của huyện. Hoàn thành trong 
quý III, tiếp tục cập nhật, bổ sung trong quý IV năm 2019. 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, hướng dẫn, 
kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính, cung cấp DVCTT trên Cổng dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, đôn đốc các cơ 
quan, đơn vị cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục DVCTT quy 
định tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 20/10/2015; Quyết định số 846/QĐ-
TTg ngày 09/6/2017; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, cập nhật, thay đổi dữ liệu về TTHC trên 
Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng tiến hành cài đặt, cấu hình 
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TTHC trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; bảo đảm 
cung cấp đầy đủ DVCTT theo danh mục của các cơ quan, đơn vị gửi về. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tích cực sử dụng DVCTT trên Cổng dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng tổ chức đào tạo, tập huấn, 
hướng dẫn sử dụng cho công chức, viên chức tham gia vào thực hiện tiếp nhận, 
giải quyết TTHC trên phần mềm DVCTT và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

- Tiếp nhận phản hồi của các tổ chức, cá nhân về chất lượng DVCTT mức 
độ 3, mức độ 4 và tham mưu cho UBND huyện các giải pháp nâng cao chất lượng 
DVCTT. 

- Hàng năm tổng hợp kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin vào dự toán 
ngân sách của cơ quan, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định trình 
UBND huyện xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng quy trình 
nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 
01/2018/TT-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 
thi hành một số quy định của 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 
TTHC; làm cơ sở để xây dựng quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công và Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

2.  Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, thẩm định dự toán trình UBND huyện phê 
duyệt kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin hàng năm. 

- Tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung của kế hoạch; 
Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của 
nhà nước. 

3. Phòng Nội vụ huyện 

Chủ trì, phối hợp với Văn Phòng HĐND&UBND huyện đưa nội dung ứng 
dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử của huyện vào các tiêu chí đánh giá về công tác cải cách 
hành chính và thi đua, khen thưởng hàng năm. 

4. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Văn Phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện, Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, 
mức độ 4 theo danh mục DVCTT quy định tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 
20/10/2015; Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017; Quyết định số 877/QĐ-
TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công và Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

- Rà soát, lựa chọn các TTHC có phát sinh hồ sơ, TTHC không thu phí để 
triển khai cung cấp ít nhất 30% DVCTT mức độ 4, 50% DVCTT mức độ 3 theo 
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Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Quyết định số 1430/QĐ-
UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách hành 
chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin, danh mục TTHC triển khai cung cấp DVCTT 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 gửi về Văn Phòng HĐND&UBND huyện (gồm: Danh 
sách TTHC, mức độ DVCTT, chi tiết mô tả về thủ tục, các quyết định công bố 
TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết) để cập nhật, 
tích hợp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện.  

- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các 
dịch vụ hành chính công trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của huyện. 

- Chủ động xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản 
lý của ngành, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 
01/2018/TT-VPCP ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ. 

          5. Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng 

          - Hoàn thiện, nâng cấp, đảm bảo duy trì hoạt động của phần mềm DVCTT 
và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thường xuyên, liên tục; đảm bảo an toàn, an 
ninh hệ thống; xử lý ứng cứu sự cố kịp thời. 

          - Phối hợp với Văn Phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin thu 
thập đầy đủ thông tin từ các cơ quan, đơn vị có thực hiện xử lý TTHC, cài đặt, cấu 
hình quy trình TTHC, tổ chức đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm 
DVCTT và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

          - Bố trí nhân lực đảm bảo tham gia triển khai đúng tiến độ các nội dung của 
Kế hoạch. Thực hiện triển khai cài đặt, cấu hình quy trình TTHC vào phần mềm 
phần mềm DVCTT và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

          - Chuẩn bị các điều kiện, đề xuất giải pháp kết nối liên thông, công khai 
TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện. 

  UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn căn 
cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện, Báo cáo kết quả thực hiện về UBND 
huyện (Qua Phòng VHTT) tổng hợp báo cáo UBND huyện và báo cáo tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- TT HU, HĐND huyện (b/c);                                                          
- CT, PCT UBND huyện;                                                                            
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; 
- TT Viễn thông Hữu Lũng; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VH&TT.                                                                    
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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