
UY BAN NHAN DAN CQNG IIOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
TH! xA CU'A LO Dôc lap - Tiy do - Htnh phüc 

S: /KH-UBND Cjca Ló, ngày tháng 8 näin 2021 

KE FIOACH 
Cung cap djch vy cong trrc tuyn mti'c d 4 trên 

ding djch vy cong cüa tinh trong nam 2021 

Thij'c hin K hoach s 433/KH-UBND ngãy 30/7/2021 cña UBND tinh 

cung ctp djch v cong trirc tuyn rnrc d 4 trên ding djch vii cong tinh Ngh 

An trong nãrn 2021, Uy ban nhân dan thj xã Cra Là xây drng k hoach nhu sati: 

I. MUC TIEU, YEU CAU 

1. Muc tiêu 

a) Trin khai CO lieu qua các giãi pháp d 100% thU tuc hành chInh dU 
diu kin ducic cung cp dch vu cong trc tuyn rnrc d 4 trên ding Djch vit 
cong tinh trong nãrn 202 1; 

b) 100% h so giài quyt thU tijc hành chInh dtrcic thrc hen  thông qua 
Cong dch vçi cong và H thng thông tin rnt cUa dien  tr th xà; 100% ftjch vt 
cong trirc tuyn rnirc d 3, 4 thit yu vi t chrc, Ca nhân dtrc tIch hcp len 
Cng Djch vi cong Qu6c gia; t' l h so giãi quyt thU tijc hãnh chInh thirc hen 
trên rnôi trtrng dien  tU inrc do 4 dat  tr 30% trâ len. 

2. Yêu cãu 

a) ThU trung các PhOng, ban, dan vj, UBND các phithng tip tçic nâng 
cao vai trO, trách nhiern  trong trin khai mg ding cong ngh thông tin vào cong 
tác cãi each thu tiic hành chInh tai  co' quan, don vj dê tO chic, triên khai thçrc 
hiên các rnic lieu d ra; xác dnh ci th các nhiern  vi, giãi pháp thijc hien Va 
trách nhiern  cUa t11ng co quan, don vi trong viec  thuc hiên cung cp djch vu 
cOng trc tuyn rnic do 4 và nâng cao cht ltrcing djch vu cOng tnjc tuyn 
trong pharn vi toàn tinh; 

b) Xây drng và du'a vào sU dung hieu qua các dich vu cOng trçrc tuyn 
rni.irc d(5 4 trën dja bàn tlj xã (thuc pharn vi trách nhiern  cUa các phOng, don v 
chuyCn rnôn, UBND các phträng). Dáp Ung kt ni ding Djch vu cong tinh vi 
H th6ng thu thp, dánh giá viec  sfr dijng thông tin và djch vii cOng tr'jc tuyn 
(He thng EMC) cUa B Thông tin và Truyn thOng; 

c) Nâng cao nhân thirc vã hieu  qua hãnh dng cUa các phOng, ban, don vi, 
UBND phu'àng v thirc lien nhiern vi xây dcrng ChInh quyn dien  tr, phãt trin 
djch vij cOng tr'c tuyn tr dO nâng cao lieu  qua, cht 1u'ng phuc vçi t chUc, Ca 
nhân. Tang ctrng cOng tác p16i hcp giüa các phOng, ban, don vi,  nâng cao chat 
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lucing cung cp d:ch  vu cong tru'c tuyn phijc vu ng1i dan vá doanh nghiêp, 
phic vii cái cách hành chInh, nâng cao các Clii s thành phn v hin dai hOa 
hành chInh, Clii s sn sang üng ding cong ngh thông tin, Chi s6 nang lijc canh 
tranh dip tinh (PCI)...; 

d) Dy rnanh cong tác truyn thông v sr dung djch vu cOng trirc tuyn 
rnü'c do 4 dn t6 chrc, Ca nhân trên dja bàn th xã; nâng cao cht hxcing, hiu qua 
lioat dOng  cái cách thñ tic hành chInh. 

II. NQI DUNG CUA KE HOACH 

(Thcc h/en theo Phi, luc kern theo,) 

III. KINH PHI 

Ngun kinh phi &rc b trI trong dij toán chi ngân sách hang narn cUa Co.  
quan, dan vj darn báo cho viêc tri&l khai thrc hen các nhiêrn vu cOa K hoach. 

IV. NI-IIM VJ, GIAI PHAP 

1. T1ni'ng xuyên rà soát, cp nllt và trin kliai kjp thii vic thic 1lin thu 
tuc hành ciInh trên rnôi tnrcng din tr. Cong khai dy du, dñng quy djnh các 
thu tuc hành chinh dâ dimc cOng b& P1li hcip xây dung kjp th?i djch vij cong ttr 
các thu tiic hành chinh dã du'cic cong b trên Cng Djch vu cong va H th6ng 
thông tin mOt  cñ'a din tCr tinh. 

2. Nâng cao trInh dO cüa dôi ngü cong chrc, viên chuc các phong, ban, 
don vj, UBNI) phu'äng trong vic ung di,ing cong ngh thông tin d sir diing hiëu 
qua các phân rnêrn CO lien quan trong qua trmnh thrc hin djch vii cong trirc 
tuyên tai  các cci quan, don vj; b tn nhân sir, tuyên truyn, h trci ngui dn, 
doanh nghiêp tharn gia sfr dung djch vu cong tnrc tuyn mirc dO 3, 4 tai BO 
phan MOt  cüa các dip. 

3. Trin khai các giãi pháp d khuyn khIch nguäi dan, doanh nghip sü' 
dung dcll vu cong trtcc tuyên nhu: di rni cách tllñc, quy trInh giãi quyët, iru 
tiên giãi quyt h so thu tijc hành chInh cüa cac djch vij cong trij'c tuyn rnrc dO 
3, 4 d giáin thi gian xr 1; chü dng cung cap, mmli bach  thông tin qua trinh 
giãi quyêt nhu tin nhãn tir dOng,  tilir din tr (email), cong khai thông till trên 
Cng Dch vii cong tni,rc tuyn và H thông thông tin mOt  cü'a di1l tr tinli. 

4. Xây drng video huàng dn thijc hin thu tijc hành chinh trên mOi 
trung din tfr d tuyên truyên trên các phuong tien  thông tin dai chung, mang 
xà hôi niur Facebook, Zalo, dãng tài trên Trang Thông tin din tu' cüa co quail, 
danvj. 

5. Can bO,  cong chrc, viên chrc du'cc giao nhiêrn vçi giâi quyt thu tic 
hanh chInh phãi dang k tài khoân, sr dung  dch vji cong trirc tuyn rnrc dO 3, 4 
dä ducic cung dip trên Cong Djch vii cong quc gia (http://dichvucong.gov.vn) 
và Cng dcll vt cong và H thng thông tin mOt  cra din tü' tinh 
(http : dichvucong. nghean. gov. vn) d thrc hin. 
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V. TO CHlC TH1IIC HIN 

1. Van phOng HDND-UBND thj xã 

a) Hu'rng dn cac phàng, dun v, UBND phung tharn rnuu, trin khai 
cung cp dch vu Cong tnrc tuyn rnirc d 4 tl1eo dñng tin d ti Phçi lijc cUa K 

hoach nay; 

b) Phi hcip VNPT trën cc s báo cáo, tharn imm cüa các phông chuyên rnôn, 

pMi hop h trc dua các djch vij cong trçrc tuyn rntic 4 len Cng djch vii cong và H 
thng thông tin rnt cüa din tr tinh; 

c) Tng hop các ni dung d xut cüa các cu quan, dun v, các pinthng 
trong qua trInh trin khai thrc hin; báo cáo UBND thj xã, Van phông UBND 
tinh tInh hInh, kt qua trin khai thrc hien. 

2. Các phOng, ban, ngãnh thuc Uy ban nhãn dan thj xä; cãc c quan 

to chü'c theo nganh clQc dOng tii dla  phu'o'ng cO thu tiic hanh chInh thii'c 

hiên tai B phimn Mt cü'a cäc cap; Uy ban nhãn thin các phu'ô'ng. 

a) T chirc thrc hien  nghiêrn tic các inic tiêu, nhiern  vçi, giái pháp theo 

K hoach nay và chju trách nhirn truc ChU tjch Uy ban nhân dan th xä v kt 

qua triên khai tai  cu quan, dcrn vi; 

b) Phi hop vi Van phOng HEDND-UBND th , VNPT ththng xuyên rà 

soát, d xut Van phOng UBND tinl1 trin khai cung cp djch vij cOng rniic d 4 

trCn Cng dch vij cong va H thng thông tin rnt cra din tr và tIch hop trên 

Cng djch v cOng Quc gia d6i vyi 100% thU tijc hành chInh dU diu kin; cp 

nhp dy dU thông tin, biu rnu tren h thng và chu trách nhirn v ni dung 

dang tãi; xây drng quy trinh ni bô v giái quyt thU tiic hánh chInh trên rnôi 

tru'ng din tr vá cap nht quy trinh diên tU trên Cng djch vu cOng và He th6ng 

thông tin mt cU'a din tr tinh; 

c) fMy rnanh t1c hin k s6, k din tU, các van ban din tU trong qua 

trinh giái quyt, xir 1' dch vçi cOng trirc tuyn rnüc do 4 trén Cng dch vu cOng 

vá H th6ng thông tin rnt cUa din tu; 

d) Tang cuäng cOng tác phi hop, chia sê thông tin giüa các cu quan có 

lien quan trong qua trInh giái quyt thU tiic hãnh chInh thông qua quy trinh din 

tU', han  ch ti da vic sU dcing van ban giy trong vic pMi hop xr 1 giái quyt 

thU tuc hánh chInh; 

d) Chi dao  can b ducic cir dn lam vic tai  BO phân Mt cUa các cap chU 

dng tuyên truyn, vn dng ngrO'i dan, doanh nghiep tip can,  sU dijng các djch 

vij cOng trçi'c tuyn mirc d 3, 4, sr dung  djch vii bisu chInh vin thông d cung 

cap trang thai giái quyt h so thU tue  hãnh chInh; 



TM. UY BAN NHAN DA1N 
CHU T!CFI 

4 

e) Báo cáo tInh hmnh thrc hin cung cp và giãi quyt TTHC, djch vi cong 

trçrc tuyn theo dnh ki hang tháng (UBND phithng báo cáo v UBND th/ xa 

trteóc ngày 15 hang tháng; Van phông HDND-UBND th1 xä tdng hcrp bOo cáo ye 

VOn pliOng UBND tinh tru'O'c ngày 17 hang thOng,). 

3. Phöng Van hóa thông tin, Trung tam Van hóa the thao vi truyCn 

thông thj xä 

Chi dao,  trin khai cong tác truyn thông tuyên truyn 11iu qua ye cljch vi,i 

cong tnjc tuyn d t chrc, cá nhân bit, hiu Ici Ich cña djch vij cOng trirc tuyn 

so vi cách thrc truyn thng. 

Tuyên truyn nh[tng 1çi Ich khi thic hin thn tic hành chInh trCn illoi 

tnräng din tñ' vá danh rnic thu ti,ic hành chInh thijc hin rnñ'c do 3,4 trên dia 

bàn tinhNghe An; 

PhM hcip vi cac co' quan, do'n v lien quan xây drng các chuyên inijc, ti , 

bái, phong sr... d tuyên truyn, htrâng dn t chtrc, cá nhân sr ding djch vij 

cOng trirc tuyn rnirc do 3,4. 

Yêu cu Thñ tnring các co' quan, do'n vj, dja phuo'ng trên dia bàn thj x to 

chIrc trin khai, thrc hin nghiêrn tic./. 

Noi nix in: 
- Van phông UBND tinh; 
- Chü tich. Các PCT.UBND th xã; 
- UBND các phLrong; 
- Luu: VT, KSTT., 

Doän Tiên Dung 



UY BAN NI-IAN DAN 
THI XA CU'A LO 

CQNG HOA XA 1101  CHU NGI-IIA VIET NAM 
Dôc hip - Tu do - Hanh phuc 

      

PHU LUC 
NQI DUNG CUNG cAp DId VU CONG M1C DO 4 TREN CONG DId VU CONG TINH NAM 2021 

(Ban hành kèni iheo Ké hoçich sd /KH-UBIVD ngày /7/2021 cza UBND ih/ xà Cu'a Lô) 

TT Ten nhim vt Do'n vj chü trI Don v phôi hQp 
Thôi gian 

hoàn thanh 
San phãm 

hoãn thành 

Râ soát danh muc thñ tuc hánh chInh time hen trên dja bàn tinh 

1.1 
Lp danh sách thU tuc hành chinh 
(TTHC) dü diu kiên d trin khai 
thirc hen  djch vii cong nîñc do 4 

PhOng, co quan chuyên 
môn; UBND phining 

Van phông 
HDND-UBND 
thi xã 

20/8 
Báo cáo danh muc 
TTHC triii khai 
mire d 4 

1 .2 
Lp danh muc TTHC không dii 
diu kien  trin khai thiic hiên dich 
vu cong rnIrc d 

Phông, ccc quan chuyên 
inôn; UBND phir?.rng 

Van phOng 
HDND-UBND 
tlii 

20/8 

Báo cáo clii tiêt 
danh inuc và nêu 
ro nguyen nhân 
không dU diu kin 

2 
Tip tue rà soát, xây dirng quy 
trinh nOi  b, quy trInh diên tir 
trong giái quyt TTHC 

Phông, co quan chuyên 
rnôn; UBND pinrrng 

Van phOng 
HDND-UBND 
th4 xa 

Ngay sau khi cO 
Quyt djnh cong 
b TTHC, danh 
mue TTHC cUa 
Cliii tich UBND 
tinh 

3.1 

Rà soát; xây drng quy trinh ni 
bO, quy trInh diên tir dôi vâi các 
TTHC thuOc  pharn vi chii'c nãng 
ci.ia th xã, phithng d cp nht 
trén He thông mOt  cira  dien  tir, 
Cng dich vi cong. 

PhOng, ca quan chuyên 
môn; UBND phng 

Van phông 
HDND-UBND 
th4 xã; VNPT 
Ngh An 

Thai gian hoàn 
thánh tnrc 30/8 
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3.2 
Di vâi nhirng danh rntc TTHC 
trien khai rnüc do 4 

PhOng, ccc quan chuyên 
rnôn; UBND phixng 

Van phOng 
HDND-UBND 
th xã; VNPT 
Nghe An 

Ngay sau khi có 
Quyt dinh phê 
diyet danh muc 
TTHC cüa Chü 
ticil UB 

Nghiên cru, d xuât các giái pháp, 

sang kin 
nhäm nâng cao cht 

hrcrng cung cp djch vi,i cong rnirc 
do 4 

PhOng, co' quan chuyên 
rnôn; UBND phu?mg 

Van phông 
HDND-UBNID 
thj xä; VNPT 
Nghe An 

Thi±ng xuyên 

Triên khai thuc hin k' s diên tr, 
các van bàn diên tir trong qua trmnh 
giài quyt, xr 1 djch vu cong tnrc 
tuyên rnirc dO 4 trên Cong dich vi 
cong và He thông thông tin mt 
cua diën tr tinh 

PhOng, co quan chuyên 
môn; UBND phithng 

Van phông 
HDND-UBND 
tlu xã; VNPT 
Ngh An 

Thisng xuyên 

6 

Xây drng các video huàng dn 
thirc hin t1ui tic hành chInh trên 
rnôi tnrng diên tr d tuyên truyn 
trên các pinrong tiên thông tin dai 
chiing, Trang thông tin din tr cña 
Co quail, don vj, iiiing xã hQi nhis 
Facebook, Zalo 

PhOng, co' quan chuyên 
rnôn; UBND phuang, 
Trung tarn Van hOa TT và 
truyên thông th xã 

- 

Van phOng 
HDND-UBND 
thi xã 

T1nrng xuyên 

Dày rnanh cong tác truyên thông 
ye câi cách TTHC và thuc hen 
dch vçt cong trrc tuyn rntrc d 3, 
4 

Trung tarn Van hóa TT và 
truyIl tlOng 

Van phOng 
I-IDND-UBND 
tllj 

Thung xuyên 
Tin, bâi, phong sçr 
chuyên d 
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