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

Núi Thành năm 2022

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều 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 thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ 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 Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia;

Căn cứ Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 
về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam.

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 
3210/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt 
Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc 
phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công 
cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền 
giải quyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 
5479/UBND-KSTTHC của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đẩy nhanh cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng 
DVC quốc gia.

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực 
hiện tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông 
qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thực hiện Kế hoạch số 1060/KH-STTTT ngày 03/9/2020 của Sở Thông tin 
và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính 
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trên môi trường điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tỉnh trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia;

Để thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 đối với tổ chức và cá nhân; nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn huyện, UBND 
huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4 trên địa bàn huyện năm 2022, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính, khai thác, sử dụng có hiệu quả Cổng dịch vụ 
công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh qua đó nâng cao chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC).

- Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phục vụ người dân và 
doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông 
minh của huyện trong tương lai.

- Việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
nhằm góp phần hạn chế các tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC, tăng tính 
minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ công.

2. Yêu cầu:
- Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

trên địa bàn huyện phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, được các tổ chức, cá 
nhân hưởng ứng, thường xuyên sử dụng trong giải quyết hồ sơ TTHC.

- Khi triển khai, từng bước tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết thông 
qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế 
tình trạng trễ hạn, tiết kiệm công sức, thời gian, chi phí của người dân khi giải 
quyết hồ sơ TTHC.

- Các cơ quan, ban ngành, địa phương có TTHC được cung cấp thông qua 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải tích cực triển khai, nâng cao 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đơn 
vị, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
1. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động:
Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên triển khai thực hiện công 

tác thông tin tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thành lập Tổ tuyên truyền dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đảm bảo việc thông tin, hướng dẫn kịp thời, đầy 
đủ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, thiết 
thực, hiệu quả. Qua đó, tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết thông qua dịch 
vụ công trực tuyến. 
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2. Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ: 
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch 

vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa 
phương.

- Tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho Công dân đăng ký tài khoản, nộp và tra 
cứu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh, dịch vụ 
công Quốc gia tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện.

3. Công tác triển khai, giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực 
tuyến:

- Thời gian, lộ trình thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 
01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4, chọn các tháng  6, 9, 12 làm tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các 
tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức 
một cách đồng bộ. Đảm bảo trên 50% DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát 
sinh hồ sơ; trên 30% hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Ban hành quyết định chuyển giao danh mục các thủ tục hành chính 
(TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và triển khai thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến.

- Các cơ quan, ban ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức giải quyết 
hồ sơ TTHC nộp bằng hình thức trực tuyến của tổ chức, cá nhân thông qua Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (Đồng thời vẫn tiếp tục quán triệt việc sử 
dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trong việc tiếp nhận, luân chuyển, 
xử lý và trả kết quả các hồ sơ TTHC nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của tổ 
chức, cá nhân).

- Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, tỷ lệ hồ sơ 
được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến, các tồn tại, hạn chế liên quan 
để UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

- Đến Quý IV/2022 triển khai thực hiện 50% trở lên các dịch vụ công trực 
tuyến được quy định tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND và Quyết định số 
3211/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tỷ lệ hồ sơ trực 
tuyến trên tổng số hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến phải đạt tối thiểu 30%.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Nội vụ:

- Thường xuyên theo dõi, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, chấn chỉnh 
việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các ngành, địa phương.

- Tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số 
hài lòng về sự phục vụ hành chính của UBND huyện năm 2022 và những năm 
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tiếp theo.
- Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND 

huyện bộ tiêu chí đánh giá đối với các cơ quan, ban ngành, địa phương về việc 
sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trong việc giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân; Căn cứ kết quả giải quyết TTHC 
định kỳ hằng tháng của Văn phòng HĐND&UBND báo cáo làm tiêu chí đánh 
giá việc hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành, địa 
phương.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND 

huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân 
tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND tổ chức các lớp tập huấn, 
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong việc triển khai áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến của các lĩnh vực.

- Tăng cường việc hướng dẫn, quán triệt ứng dụng CNTT tại các cơ quan, 
ban ngành, địa phương trên địa bàn huyện. Đặc biệt đối với việc ứng dụng CNTT 
phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện kiểm tra việc triển khai dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND 

huyện triển khai các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện. Thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện của các cơ quan, ban ngành tại Bộ 
phận TN&TKQ huyện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị công khai, niêm yết bộ thủ tục hành 
chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để các tổ chức, cá nhân biết 
tham gia thực hiện.

- Bộ phận TN&TKQ huyện chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp định kỳ 
báo cáo tình hình TN&TKQ hồ sơ TTHC của các lĩnh vực ở tất cả các mức độ 
cung cấp.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các lớp tập huấn, 
hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; Phối hợp tổ chức 
triển khai tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận TN&TKQ huyện.

- Chủ trì phối hợp với Bưu điện huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 
tham mưu UBND huyện ban hành quyết định chuyển danh mục các thủ tục hành 
chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và triển khai thực hiện việc tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
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- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí phục vụ công tác tập huấn, 
hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia 
sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

- Tham mưu UBND huyện việc triển khai thanh toán phí, lệ phí dịch vụ 
hành chính công bằng các hình thức trực tuyến trên Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của tỉnh.

5. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai:

- Bố trí lãnh đạo phụ trách và cán bộ chuyên môn tham gia giải quyết thủ 
tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Quán triệt quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và trả kết quả hồ sơ 
TTHC đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của đơn vị, đặc biệt trong 
việc giải quyết hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

- Cử cán bộ tham gia, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn 
phòng HĐND&UBND huyện trong việc hướng dẫn, vận động người dân sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận TN&TKQ huyện.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn cán bộ chuyên môn cấp xã xây dựng, chuẩn 
hóa bộ quy trình TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực phụ trách.

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình 
huyện:

- Tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết thủ tục 
hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức. Xây dựng 
video về trình tự thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để triển 
khai công tác tuyên truyền.

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên sóng Đài huyện về cải cách hành 
chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hướng tới xây dựng 
Chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số.

7. UBMT Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể:
- Tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia, phối hợp với các ngành, địa 

phương về thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính, ứng 
dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động, chương trình 
hướng dẫn công dân thực hiện đăng ký tài khoản, nộp và tra cứu hồ sơ trực tuyến 
trên cổng dịch vụ công.

8. Bưu điện huyện:
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị 

liên quan xây dựng phương án tiếp nhận danh mục thủ tục hành chính giải quyết 
qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Bố trí nhân viên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực 
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hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu 
chính công ích.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Quán triệt việc thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và trả kết quả hồ 

sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ 
công chức của đơn vị. Thành lập Tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4 . Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị để cán bộ, công chức bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử đúng quy định tại Bộ 
phận Một cửa.

- Căn cứ hướng dẫn của các ngành chuyên môn cấp trên, xây dựng, chuẩn 
hóa bộ quy trình TTHC cấp xã của các lĩnh vực. Công khai niêm yết tại Bộ phận 
TN&TKQ xã, thị trấn để tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức thông tin, tuyên 
truyền, vận động tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia sử dụng dịch vụ công mức 
độ 3, mức độ 4.

Trên đây là Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 
4 trên địa bàn huyện năm 2022. Đề nghị các cơ quan, ban ngành và UBND các 
xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huy
- VP HĐND và UBND Huyện;
- Các Phòng, ban chuyên môn huyện;
- Các Ban, ngành, Đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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