
UBND HUYỆN PHÚ QUỐC
VĂN PHÒNG HĐND VA ƯBND

Số:6^^04iVP-NCPC
V/v thực hiện Nghị định sổ

45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về
thực hiện thủ tục hành chính trên

môi trường điện tử

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đọc iập - Tự do - Hạnh phức

Phú Quốc, ngày tháng 8 năm 2020

- Các cơ quan, ban ngành cấp huyện;
- ƯBND các xã, thị trấn.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện nhận được Kế
hoạch số 124/KH-ƯBND ngày 20/8/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
về thực hiện 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 (có kế hoạch gửi kèm
theo).

Ngày 21/8/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Nghiệp có ý kiến
chỉ đạo như sau:

- Đề nghị các cơ quan ban ngành cấp huyện, ƯBND các xã thị trấn triển
khai rộng rãi Ke hoạch này.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện thông báo ý
kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch ƯBND huyện đến các đom vị biết, để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐVP, đ/c Tiến;
- Lưu: VT, mqtien.^^

CHÁNH VÃN PHÒNG

Văn Mạnh Trưỉmg
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ỦY BAN NHẲN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH KIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'
Số: y1cl4 /KH-UBND Kỉển Giang, ngày oLO tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện 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

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực
hiện tìiủ tục hành chữứi trên môi tnròng điện tử, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị địiủi số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của
Chính phủ về ứiực hiện thủ tục hành chính ừên môi trường điện tử, nội dung cụ ứiể
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ^
- Bảo đảm triển khai kịp thồri, ứiống nhất, khoa học và hiệu quả các nội

đã được xác định tìrong Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của c
phủ về thực hiện thủ tục hành chúih (TTHC) ừên môi trường điện tử (sạu đây
tắt là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP).

- Việc thực hiện TTHC trên môi trưcaig điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có
yêu càu thực hiện TTHC ừên môi ừường điện tử làm trung tâm; phương thức ứiực
hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi thiờng điện tử được thực
hiện hợp pháp, hợp lý và khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai,
minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối họíp chặt chẽ giữa các đơn vị có ứiẩm
quyền ữong quá trình giải quyết TTHC.

- Xác định cụ thể danh mục công vỉệc, tìiời hạn triển khai, kết quả dự kiến và
ừách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan ữong triên khai, thực hiện Nghị
địiihsố45/2020/NĐ-CP.

II. NHIỆM VỤ CỤ THẺ
- Lập Kê hoạch ừiển khai và ửiực hiện báo cáo ứieo địiủi kỵ kết quả thực hiện

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Ghính phủ về tìiực hiện thủ tục
hành chứứi trên môi ừường điện tử.

- Lập Kế hoạch và chi đạo việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành
chúứi còn hiệu lực, tíiuộc thẩm quyền giải quyết các cơ quan Nhà nước ữên địa bàn
tỉnh để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu ừong giải quyết ứiủ tục hành chính trên
môi ữưòfng điện tử.



- Định kỳ đánh giá chất lượng đối với phương ứiức tíiực hiện ứiủ tục hành chính
trên môi trường điện tử do đơn vị, địa phương cimg câp.

- Tồ chức truyền ứiông về việc ứiực hiện ứiủ tục hành chứứi ưên môi trường <fiện
tử.

- Rà soát, công bố đanh mục ứiủ tục hành chính ưu tiên ứiực hiện ừên môi
trường điện tử, danh mục thủ tục hành chứứi được cung cấp ừên Công địch vụ công
tĩnh; thủ tục hành chùih được tích hợp, liên ứiông, cung cấp trên Công dịch vụ công
quốc gia.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết ứiủ tục hành chính ữên môi trường
điện tử, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình
tiếp nhận, giải quyết tíiủ tục hành chính ừên hệ thống ứiông tin Một cửa điện tử của
tỉnh, liên ứiông cac hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ chuyên ngành để phản
hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hôi
cỉúnh xác, đúng ứiời hạn.

- Xây dựng mẫu kết quả ứiủ tục hành chính bản điện tử để đồng thời trả kếỉ quả
bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. ĩ}

- Kĩểni tra, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh ứiông
tin đối với Cồng dịch vụ công, Hệ thống tíiông tin một cửa, bảo đảm hoạt động tin
cậy, liên tục, an toàn, kịp tíiời khắc phục sự cố của hệ tíiống khi thực hiện thủ tục
hành chính trên môi trường điện tử.

(Chi tiết về thời hạn triển khai, kết quả dự Mến và trách nhiệm của các cơ quan, ^
đơn vị theo Phụ lục đỉnh kèm)

IIL Tỏ CHỨC THựC HIỆN
L Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành ̂ hố; UBND các xã, phường,

tìiị trấn tập trung phổ biến, quán ừĩệt, chủ động triấi khai ứiực hiện Nghị định
45/2020/NĐ-CP và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm ứiiết
ứỉực, hiệu quả và đứng tiến độ.

2. Sở Thông tin và Truyền tìiông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đofn vị, địa
phương có liên quan đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật để các sở, ban ngành, địa
phương triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường
điện tử; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm ừa và nắm bắt kịp thời việc triển khaỉ
thực hiện thủ tục hành chính ừên môi ừường điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa
phương; có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tinh tình hình ữiển khai
ứiực hiện Kê hoạch này theo quy định.

3. Văn phòng ƯBND tinh phối hơp với Sở Thông tin và Truyền thông giúp Chủ
tịch UBND tỉnh ứieo dõi, đôn đốc, kiêm ừa việc tíiực hiện của các sờ, ban, ngành,
UBND các cấp và các đơn vị có liên quan trong vĩệc ữiển khai Kế hoạch này.



Tren đây là Kế hoạch thực hiện Nghị địĩựi số ̂  08/4/2020
của Chính phủ về tìiực hiện tìiủ tục hành chừih ừên mồi trường điện tử tỉnh Kiên
Giang; ủy ban nhân dân tinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ
chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc,
phát sinh vượt thẩm quyền, các ngành, địa phương báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh
(qua Sở Thông tin và Truyền thông) đề chỉ đạo, xử

Nơi nhận:
- Văn phòng Chbih phủ;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
-TVBCĐCQĐTtinh;
- Sở, ban, ngành cấp tính;
- UBND các huyện, thành phổ;
-LĐVP, CVNG;
- Trung tâm PVHCC tinh;
- Lưu: VT, Ittram.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓCHỦlịCH

Minh Thành

Người ký: ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang
Bmail: ubnd@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Kiên Giarìg
Thời gian ký: 20.08.2020 17:06:32 +07:00



PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ CỤ THẺ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH số 45/2020/NĐ-CP

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày'^/ s /202Ồ của ủy ban nhân dân tinh Kiên Giang)

STT Nhiệm yụ Kết quả dự kiến
Cơ quan, đơn vị
chủ trì trỉễn khai

thực hiện

Cơ quan, đơn vị
phổi họrp thực hiện

Thời gian thực
hiện

1
Lập kế hoạch ừiển khaĩ Nghị định
SỐ45/2020/NĐ-CP

Kế hoạch
của UBND tỉnh

Sở Thông tin và
Truyền thông

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chỉnh công tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã.

Tháng 7-8, năm
2020

2

Kế hoạch và chỉ đạo việc số hóa kết
quả giải quyết thủ tục hành chính
còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải
quyết đề đảm bảo việc kết nối chĩa
sè dữ ỉiệu trong giải quyết thủ tục
hành chính ưên iTiổi trường điện tử

Kế hoạch
của ƯBND tỉnh

Sở Thông tin và
Truyền thông

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- UBND cẩp xã.

Quý m, năm 2020

3
Đáo cáo kết quả thực hiện Nghị định
số45i^020/ì®-CP

Báo cáo

của ƯBND tinh

Sở lliông tin và
Truyền thông

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chỉnh công tỉnh;
- ƯBND cấp huyện;
- UBND cấp xã.

Trước ngày 15/6
và ngày 1S/Ỉ2

hàng năm

4

Đánh giá chất lượng đối vỏỉ phưctng
thức thực hiện thủ tục hành chmh
trên môi trường đĩện tử do địa
phương cung cẩp

Báo cáo

của Sở Thông tin và
Truyền thông

Sở Thông tin và
Truyền thông

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã.

Trước ngày 15/6
và ngày 15/12

hàng năm

5
Kế hoạch truyền thông về việc thực
hiện thủ tục hành chính ưên môi

Kế hoạch
củã Sở Thông tin và

Sở Thông tin và
Truyền thông

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ Hành Quý IV, hàng năm



trường điện tử Truyền thông chính công tỉnh;
- ƯBND cấp huyện;
- UBND cấp xã.

6

Rà soát, công bố danh mục thủ tục
hành chính được cung cấp trên cổng
dịch vụ công tĩnh, thủ tục hành
chỉnh được tích hợp» cung cấp trên
Cổng dịch vụ công quốc gia

Quyết định
của UBND tình

Sở Thông tin và
Truyền thông

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xă.

Nhiệm vụ
thường xuyên

7

Rà soát, đề xuất danh mục thủ tục
hành chỉnh ưu tiên thực hiện trên
môi trường điện tử

Văn bản đề xuất
danh mục thủ ỉục
hành chửìh ưu tiên

thực hiện ừên môi
ưữờng điện tử

- Các sở» ban, ngành;
- UBND các huyện,
thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền ứiông;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh.

Nhiệm vụ
thưòng xuyên

8

Tích hợp các thủ tục hành chính tỉnh
Kiên Giang lên cổng dịch vụ công
quốc gia

Số ỉượng thủ tục
hành chỉnh kết nổi
thành công lên
Cổng dịch vụ công
quốc gia

Sở Thông tin và
Truyền thông

~ Các sở, ban, ngành;
- Trang tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã.

Nhiệm vụ
thường xuyên

9

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chỉnh frên môi trường
điện tử, ỉàm rỗ trách nhiệm của cán
bộ, công chức, viên chức ứong từng
quy trìiih tiếp nhận, giải quyết thủ
tục hành chính ừên hệ thống thông
tin một cửã điện tử của tỉnh và các
hệ thống thông tín một cửa điện tử
của Bộ chuyên ngành để phản hổi
cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc
phân công khoa học, các nội dung
phản hồi chính xác, đúng thời hạn

Văn bản chi đạo

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ
Hành chỉnh công tỉnh;
- ƯBND cấp huyện;
- ƯBND cấp xã.

- Sở Thông tứi và Truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chỉnh công tỉnh.

Tháng 7-8, năm
2020

I. I JÌ*'H



10

Tổ chức tĩếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính trên môĩ trường điện tử
thuộc thẩm quyền giải quyết trên
Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng
dịch vụ công của tỉnh

Báo cáo về tình
hỉnh, kết quả thực
hiện Nghị định
45/2020/NĐ-CP

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ
Hành chính cổng tỉnh;
- ƯBND cấp huyện;
- UBND cấp xã.

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh;
- Bưu Điện tỉnh

Nhiệm vụ
thường xuyên

11

Xây dụng mẫu kết quả thủ tục hành
chính bản điện tử để đồng thởi trả
kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá
nhân tại kho quản lý dữ ỉiệu điện tử
của tổ chức, cá nhẵn

Mầu kết quả thủ tục
hành chính bản điện
tủr

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ
Hành chỉnh công tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã.

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh.
- SỞNỘĨ vụ

Quý IV, năm 2020

12
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Đáo cáo

của Sở Thông tin và
Truyền thông

- Sở Thông tin và
Truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ
Hành chính công tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã.

Nhiệm vụ
tíìường xuyên

13

Kiềm ưa, rà soát, tăng cường các
biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin đổi với cổng dịch vụ công,
Hệ ứiống thông tin một cửa, bảo
đảm hoạt động tin cậy, lỉên tục, an
toàn, kịp tiiòi khắc phục sự cổ của
hệ thống khi thực hiện thủ tục bành
chính trên môi tnrômg điện tử

Cổng dịch vụ công,
Hệ thống tíiông tin
một cửa được đảm
bảo an toàn, an ninh
thông tin, không
gặp sự cố khỉ tiếp
nhận và giải quyết
thủ tục hành chính
trên môi trường
điện tử

Sở Thông tin và
Truyền thông

- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ Hành
chính công thih;
- UBND cáp huyện;
- ƯBND cấp xã.

Nhiệmvụ
thường xuyên
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