
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ MINH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-UBND Minh Sơn, ngày      tháng  8  năm 2021 

   

KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn xã Minh Sơn 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND, ngày 23/7/2021 của UBND 

huyện Hữu Lũng về triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng. Ủy ban nhân dân xã Minh Sơn xây dựng kế hoạch triển khai, 

thực hiện trên địa bàn xã như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 

quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp 

phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền 

kinh tế số, xã hội số; 

 - Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng 

của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của 

công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính 

nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ 

thông tin; 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Năm 2021: 

- Rà soát, đề nghị nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; 

nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC; 

b) Năm 2022: 

- Vận hành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của bảo hiểm xã 

hội và đất đai, để nhận dữ liệu được chia sẻ phục vụ việc giải quyết TTHC tại 

Bộ phận Một cửa; 

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC tại Bộ phận Một cửa là 30%; 
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- Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải 

cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện 

thành công TTHC (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 

TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước 

khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu; 

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một 

cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. 

c) Năm 2023 - 2025: 

- Vận hành sử dụng dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ 

thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa 

hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một 

cửa; 

- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả 

giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối 

với cấp xã cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu 

trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; 

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC tại các Bộ phận Một cửa theo tỷ lệ tăng mỗi năm tối thiểu 30% cho đến 

khi đạt 100%; 

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp 

lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành TTHC 

(trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý 

hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; 

- Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% số với tổng số hồ sơ tiếp nhận; 

tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ 

giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được 

thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành 

công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng; 

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC thông 

qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc 

trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC, cụ thể: năng suất tiếp 

nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại Bộ phận Một cửa trong 01 năm lên 

mức tối thiểu 1.200 hồ sơ; Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp 

xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025; 

- Điện tử hóa việc đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm cơ sở 

đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan cán bộ, công chức công khai, 

minh bạch, hiệu quả; 

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch 

vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. 
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II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

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

ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

2. Các bộ phận chuyên môn chủ động triển khai thực hiện các công việc 

được phân công; các bộ phận chuyên môn liên quan có trách nhiệm phối hợp với 

các bộ phận chuyên môn khác trong việc triển khai thực hiện các nội dung công 

việc. 

3. Bộ phận Tài chính kế toán tham mưu cho UBND xã cân đối, bố trí kinh 

phí triển khai, thưc̣ hiêṇ kế hoac̣h. Hướng dâñ viêc̣ quản lý, sử duṇg kinh phí 

thưc̣ hiêṇ kế hoac̣h theo quy định của pháp luâṭ hiện hành. 

4. Giao Văn phòng- thống kê theo dõi thực hiện Kế hoạch này. 

Đề nghị các bộ phận chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện, trong 

quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc các bộ phận chuyên môn kịp thời 

báo cáo UBND xã để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND huyện;  

- CT, PCT UBND xã;        

- Các ngành đoàn thể; 

- Các bộ phận chuyên môn; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lý Quốc Việt 
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