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HUYỆN HỮU LŨNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Hữu Lũng, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ 

công trực tuyến 3,4 qua môi trường mạng huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/HU ngày 09/02/2022 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng về Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 49-NQ/TU ngay 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi 

số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hương đến năm 2030. 

Căn cứ Kế hoạch số 96-KH/HU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Hữu Lũng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 

15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. 

 Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện 

Hữu Lũng Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) huyện 

Hữu Lũng năm 2022; 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 356/TB-UBND ngày 12/7/2022 của Chủ 

tịch UBND huyện Hữu Lũng tại cuộc họp rà soát các chỉ số cải cách hành chính; 

thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường 

mạng, UBND huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác 

tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 3,4 qua môi 

trường mạng huyện Hữu Lũng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ 

công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc 

biệt là người dân trong việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 3,4 qua môi 

trường mạng. 

Khắc phục, nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, đạt 

điểm thấp của Chỉ số PAR INDEX. 

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện về việc tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân thực hiện dịch vụ công qua môi trường mạng, giúp người dân thấy 

được tiện ích, tiện lợi trong thực hiện các dịch vụ công qua môi trường mạng. 
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2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cử công chức tham gia thành 

viên Tổ công tác và thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch . 

Thành viên Tổ công tác trực tiếp thực hiện việc tư vấn hướng, dẫn người 

dân đến nộp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa huyện. 

Công chức cấp xã sau khi tham gia sẽ trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo 

UBND xã tổ chức nhân rộng, thực hiện tại địa bàn công tác. 

II. NỘI DUNG  

1. Thời gian địa điểm 

- Tổ công tác thực hiện tư vấn, hướng dẫn tập trung liên tục các ngày trong 

tuần từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 29/7/2022. Thời gian trực và làm việc (theo 

lịch đính kèm). 

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính 

tại Bộ phận Một cửa huyện. 

2. Nhiệm vụ 

- Thực hiện hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản cá nhân để thực hiện 

nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua môi trường mạng 

- Hướng dẫn người dân thực hiện scan, chụp tài liệu, thành phần hồ sơ; 

cách tải, nộp hồ sơ qua mạng trực tiếp trên điện thoại (smartphone) cá nhân của 

người dân. 

- Tư vấn dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn người dân thực hiện nộp 

và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Là Tổ trưởng của Tổ công tác, chủ trì triển khai hoạt động của Tổ công 

tác; xây dựng lịch làm việc, trực của các thành viên Tổ công tác; phân công 

nhiệm vụ, công việc của các thành viên trong ngày trực làm việc. 

- Tổ chức họp, phân công các thành viên trong Tổ công tác để thống nhất 

nội dung, phương pháp làm việc; báo cáo lãnh đạo huyện kết quả thực hiện.  

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện, các cơ quan liên 

quan để thống nhất, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

- Bố trí cơ sở vật chất bao gồm bàn, ghế làm việc và các điều kiện cần thiết 

khác để Tổ công tác hoạt động. 

2. Công an huyện: Cử cán bộ tham gia thành viên Tổ công tác; hệ thống 

lại quy trình, thành phần hồ sơ đối với các thủ tục, lĩnh vực thuộc Công an 

huyện tiếp nhận, giải quyết. Trực tiếp tư vấn hướng dẫn người dân nộp hồ sơ 

qua môi trường mạng. 
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3. Bảo hiểm xã hội huyện: Cử cán bộ tham gia thành viên Tổ công tác; hệ 

thống lại quy trình, thành phần hồ sơ đối với các thủ tục, lĩnh vực thuộc Bảo 

hiểm xã hội huyện tiếp nhận, giải quyết. Trực tiếp tư vấn hướng dẫn người dân 

nộp hồ sơ qua môi trường mạng. 

4. Bưu điện huyện: Cử cán bộ tham gia thành viên Tổ công tác; Tư vấn 

dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn người dân thực hiện nộp và đăng ký 

nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

5. Các phòng chuyên môn, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện: Cử cán 

bộ tham gia thành viên Tổ công tác; hệ thống lại quy trình, thành phần hồ sơ đối 

với các thủ tục, lĩnh vực thuộc phòng chuyên môn tiếp nhận, giải quyết. Trực 

tiếp tư vấn hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua môi trường mạng.  

6. UBND các xã, thị trấn 

- Cử 01 công chức chuyên môn tham gia thành viên Tổ công tác; tìm hiểu 

các thủ tục hành chính của các cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa 

huyện; trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người nộp các hồ sơ tại Bộ phận Một cửa 

huyện. 

- Học hỏi kinh nghiệm, cách làm của Tổ công tác huyện để tổ chức triển 

khai thực hiện tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo 100% công 

chức thuộc đơn vị trực tiếp tham gia tư vấn, hướng dẫn cho người dân đến nộp 

hồ sơ tại địa bàn. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Cử phóng 

viên lấy tin bài trong quá trình Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền 

rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người 

dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 3,4 qua môi trường mạng huyện Hữu 

Lũng. Nhận được Kế hoạch đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                    

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Công an huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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LỊCH LÀM VIỆC CỦA TỔ CÔNG TÁC 

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày 12/7/2022) 

 

Ngày Thành phần Ghi chú 

Ngày 15/7/2022 

(Thứ sáu) 

Văn phòng HĐND và UBND   

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện  

Bảo hiểm xã hội huyện  

Phòng Tư pháp  

UBND Thị trấn  

Bưu điện huyện  

Ngày 18/7/2022 

(Thứ hai) 

Văn phòng HĐND và UBND   

Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Công an huyện  

UBND xã Cai Kinh  

UBND xã Đồng Tân  

Bưu điện huyện  

Ngày 19/7/2022 

(Thứ ba) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng Nội vụ  

Phòng Văn hóa và Thông tin  

UBND xã Đồng Tiến  

UBND xã Hồ Sơn  

Bưu điện huyện  

Ngày 20/7/2022 

(Thứ tư) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng LĐTBXH-DT  

Văn phòng Đăng ký đất đai  

UBND xã Hòa Bình  

UBND xã Hòa Lạc  

Bưu điện huyện  

Ngày 21/7/2022 

(Thứ năm) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Phòng Nội vụ  

UBND xã Hòa Sơn  
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UBND xã Hòa Thắng  

Bưu điện huyện  

Ngày 22/7/2022 

(Thứ sáu) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng Tài chính Kế hoạch  

Phòng LĐTBXH-DT  

UBND xã Hữu Liên  

UBND xã Minh Hòa  

Bưu điện huyện  

Ngày 25/7/2022 

(Thứ hai) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng Giáo dục và Đào tạo  

UBND xã Yên Vượng  

UBND xã Minh Sơn  

UBND xã Minh Tiến  

Bưu điện huyện  

Ngày 26/7/2022 

(Thứ ba) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng Văn hóa và Thông tin  

UBND xã Yên Thịnh  

UBND xã Nhật Tiến  

UBND xã Quyết Thắng  

Bưu điện huyện  

Ngày 27/7/2022 

(Thứ tư) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng Tư pháp  

UBND xã Yên Sơn  

UBND xã Sơn Hà  

UBND xã Tân Thành  

Bưu điện huyện  

Ngày 28/7/2022 

(Thứ năm) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Công an huyện  

UBND xã Thanh Sơn  

UBND xã Thiện Tân  
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Bưu điện huyện  

Ngày 29/7/2022 

(Thứ sáu) 

Văn phòng HĐND và UBND  

Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Bảo hiểm xã hội  

UBND xã Vân Nham  

UBND xã Yên Bình  

Bưu điện huyện  
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