
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-UBND Hữu Lũng, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính  

trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 23/02/2023 của Sở Tư pháp tỉnh 

Thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia năm 2023. UBND huyện Hữu Lũng ban hành kế hoạch thực hiện 

dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 

được đạt chỉ tiêu giao theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt hiệu quả, chất lượng. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho 

người dân, doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ nội dung, công việc và trách nhiệm của từng đơn vị, địa 

phương và cán bộ, công chức trong tổ chức, triển khai thực hiện dịch vụ công 

chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp, 

sử dụng dịch vụ dịch vụ thực bản sao điện tử từ bản chính. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn trong quá trình 

thực hiện dịch vụ thực bản sao điện tử từ bản chính; kịp thời có biện pháp giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo 

hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về 

dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tới toàn thể đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì tuyên truyền, phổ biến trên 

phạm vi toàn huyện. 
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

2. Giao chỉ tiêu tỷ lệ thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính năm 2023 cho Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn 

thuộc địa bàn quản lý 

- Chỉ tiêu thực hiện năm 2023: 

+ Phòng Tư pháp, UBND thị trấn Hữu Lũng: Tỷ lệ chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính đạt từ 30% trở lên/tổng số chứng thực bản sao từ bản chính. 

+ UBND các xã còn lại: Tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đạt 

từ 20% trở lên/tổng số chứng thực bản sao từ bản chính. 

- Đơn vị thực hiện chỉ tiêu: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn. 

3. Chỉ đạo các cơ quan chứng thực tiếp tục rà soát đảm bảo đầy đủ 

tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chứng thư số, chữ ký số đáp 

ứng yêu cầu chứng thực bản sao điện tử của tổ chức và công dân 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

4. Tiếp tục tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ dịch vụ công Chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong quý II, III/2023 và thường xuyên. 

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết dịch vụ công Chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính tại các cơ quan thực hiện chứng thực và 

việc tiếp nhận, giải quyết bản sao điện tử từ bản chính của người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn và các phòng, 

ngành, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

6. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Cơ quan thực hiện báo cáo: UBND các xã, thị trấn. 

- Cách thức, thời gian thực hiện báo cáo: Lồng ghép vào báo cáo, thống 

kê ngành tư pháp hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và theo hướng dẫn của Sở Tư 

pháp. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp chi 

nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế 

hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tại cơ quan và UBND cấp xã. 

- Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ công chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng 

dẫn của cơ quan cấp trên. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính khi 

thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính theo chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch; thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo đầy đủ theo yêu cầu. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thường xuyên rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị (hạ tầng mạng, 

chứng thư số, máy quét văn bản...) và các điều kiện khác đảm bảo tính ổn định, 

đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

- Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính theo chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch; thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo đầy đủ theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ thực bản sao điện tử từ 

bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2023./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Tư  pháp; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT của huyện; 

-  Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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