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KẾ HOẠCH 

Số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

 trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 

 
 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NQ-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 08/4/2022 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chỉnh phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NQ-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 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành 

phố ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về Số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND quận 

Hải Châu về Số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận Hải Châu 

năm 2022 và giai đoạn 2022-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND phường 

Thuận Phước về Chuyển đổi số tại phường Thuận Phước giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn 2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND phường 

Thuận Phước về Chuyển đổi số tại phường Thuận Phước năm 2022; 

UBND phường Thuận Phước xây dựng kế hoạch Số hoá hồ sơ và kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả hồ sơ tại UBND 

phường Thuận Phước năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.  
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II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lưu trữ kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dưới dạng điện tử nhằm quản lý thống 

nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết 

TTHC hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, bảo đảm điều kiện cơ bản 

cho triển khai giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng 

Chính quyền điện tử;  

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải 

quyết TTHC điện tử của cơ quan và các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. 

 c) Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp số hóa kết quả giải quyết 

TTHC để đáp ứng các mục tiêu cụ thể được đề ra tại Nghị định số 45/2020/NĐCP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 

của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NQ-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. 

2. Yêu cầu 

 a) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc số hóa kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính;  

b) Tiếp tục phát huy những lợi thế của việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, 

khả thi, tiết kiệm, hiệu quả trong lộ trình thực hiện của thành phố, quận; 

c) Phương thức số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 

theo Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ như 

toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được cơ quan, đơn vị, địa phương 

quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy; các hồ sơ phát sinh mới theo quy định tại Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung 

ương. Công tác số hoá, tổ chức lưu trữ, khai thác văn bản điện tử hoặc thông tin số 

đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

của Chính phủ và tuân thủ theo quy định của Luật Lưu trữ; 

d) Kết quả số hoá phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết TTHC 

bản giấy và phải được xác thực của cá nhân hoặc cơ quan thực hiện số hoá bằng 

phương pháp ký số; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tính 

đồng bộ, kết nối liên thông, chia sẻ giữa các cơ quan Nhà nước; 

 e) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thực hiện số hóa, đảm 

bảo hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ, đáp ứng yêu 

cầu lưu trữ an toàn, an ninh và tổ chức sử dụng hiệu quả kết quả giải quyết TTHC 

điện tử, bảo đảm kết quả giải quyết TTHC được lưu trữ dưới dạng số tại Kho quản 

lý dữ liệu điện tử, bảo đảm xác thực, có giá trị pháp lý theo thời hạn quy đinh; 
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g) Đấy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp thực hiện dịch vụ công nghệ mức độ 3,4 cần gắn kết với thực tiễn khai thác 

dữ liệu điện tử theo quy định. 

II. NỘI DUNG, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

 a) Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử trên địa bàn phường nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự 

thống nhất trong việc tạo lập, khai thác hiệu quả dữ liệu số hóa kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính; 

b) Tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức, công dân về nộp hồ sơ dịch 

vụ công trực tuyến mức 3,4, trong đó lồng ghép nội dung về việc cho sử dụng dữ 

liệu được số hoá từ Kho dữ liệu số hoá TTHC thay thành phần hồ sơ giấy cho các 

thủ tục khác có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

2. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ công 

tác số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

 a) Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp thiết bị sẵn có tại cơ quan bảo 

đảm kế thừa, tiết kiệm, có trang thiết bị phục vụ công tác số hóa kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính; xây dựng chi tiết dự trù kinh phí để có thế thuê dịch vụ số hoá 

hồ sơ, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra;  

b) Đề xuất trang bị thiết bị cần thiết (máy tính, máy quét, bàn ghế….); đăng 

ký Sở TT&TT cấp chứng thư số cá nhân cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ để ký số lên 

bản quét điện tử của thành phần hồ sơ;  

 c) Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức: Củng cố, bổ sung, sử 

dụng đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay trên cơ sở 

cân đối, bố trí, sắp xếp căn cứ vào nhu cầu, số lượng hồ sơ cần thực hiện số hóa 

của UBND phường thuộc các lĩnh vực như: Hộ tịch; Người có công; Bảo trợ Xã 

hội; Đất đai, Xây dựng Nhà ở…. 

d) Thời gian thực hiện: Trong quý III năm 2022 

3. Tham dự đầy đủ các cuộc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của cấp 

trên 

a) Tham gia tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử phục vụ số hoá kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính từ giấy sang dữ liệu điện tử để lưu vào hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu, các kỹ năng sử dụng công cụ, phần mềm, bảo mật thông 

tin, an toàn dữ liệu.. 

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 (thời gian cụ thể theo quy định của 

thành phố). 

4. Rà soát, xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính còn hiệu lực cần số hoá, lưu trữ 
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a) Tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm, thống kê số lượng kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực (bản giấy) từ năm 2021 trở về trước do 

UBND phường giải quyết;  

- Giai đoạn 1: Tổng hợp hồ sơ để số hóa, lưu trữ dữ liệu kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính của năm 2021 trở về trước.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 06/2022.  

- Giai đoạn 2: Số hóa, lưu trữ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

từ năm 2015 đến năm 2021.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 12/2023.  

- Giai đoạn 3: Số hóa, lưu trữ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

từ năm 2010 đến năm 2014.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 12/2024.  

- Giai đoạn 4: Số hóa, lưu trữ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

từ năm 2005 đến năm 2009.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 12/2025.  

- Giai đoạn 5: Số hóa, lưu trữ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

từ năm 2005 trở về trước. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 12/2026.  

- Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2022, công 

chức các bộ phận thực hiện tạo lập dữ liệu điện tử (từng bước thực hiện ký số trực 

tiếp theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử) đối với kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính khi ban hành, cập nhật vào hệ thống để phục vụ lưu trữ, khai thác. 

b) Xây dựng kế hoạch số hóa theo lộ trình chung của phường phù hợp với 

tình hình thực tế tại cơ quan nhưng vẫn đảm bảo theo tiến độ chung của thành phố, 

quận, đến 2025 hoàn thành số hoá 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; 

khuyến khích việc hoàn thành sớm so với dự kiến của lộ trình được xác định tại Kế 

hoạch; hằng năm báo cáo tình hình thực hiện số hoá về cấp trên; 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Tổ công tác Chuyển đổi số 

 a) Chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai kế hoạch số hoá các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; 

 b) Định kỳ hằng quý tổ chức họp để rà soát tiến độ triển khai, chỉ đạo xử lý 

và đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc; 

c) Tổ chức họp toàn thể CBCCNLĐ để quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội 

dung, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch, nhằm tạo sự đồng 

thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của từng cá nhân; 

 d) Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số của UBND phường; 
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 e) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí trong Kế 

hoạch. 

 2. Bộ phận Tài chính - Kế toán phường 

a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở kế hoạch và đề xuất của 

Văn phòng về dự toán kinh phí thực hiện số hoá tham mưu kinh phí thực hiện công 

tác số hoá theo quy định; 

b) Hướng dẫn về thủ tục mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ công 

tác số hoá. 

3. Văn phòng UBND phường 

a) Giao trách nhiệm bà Đoàn Thị Thanh Tâm phụ trách tham mưu lồng ghép 

báo cáo nhiệm vụ số hoá và nhiệm vụ Chuyển đổi số trong các báo cáo định kỳ gửi 

Sở TT&TT, UBND quận Hải Châu; chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch; 

b) Giao trách nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hảo phụ trách công tác cải cách 

hành chính thực hiện xây dựng kế hoạch số hoá các TTHC tại Bộ phận TN & 

TKQ; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. 

Thường xuyên cập nhật thông tin trên webside của phường để tuyên truyền và giúp 

cho nhân dân theo dõi, nắm bắt nhanh, chính xác các thông tin liên quan đến các 

thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc tiếp nhận 

và giải quyết hồ sơ;    

 c) Giao trách nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm: Phụ trách công tác tổng hợp số 

lượng hồ sơ cần số hoá, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng giai đoạn; xây 

dựng dự trù kinh phí hồ sơ số hoá; xâu đầu mối tổng hợp các loại sổ, hồ sơ có liên 

quan đến số hoá trong kho lưu trữ; 

d) Cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại UBND phường: Từng 

CB-CC-NLĐ làm việc tại UBND phường cụ thể hóa nhiệm vụ được phân công để 

đăng ký cụ thể, phù hợp thực hiện có hiệu quả nội theo kế hoạch; 

 Trên đây là Kế hoạch số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2022 và giai đoạn 2022-2025./. 
 

 

Nơi nhận:      
- Sở Thông tin & Truyền thông (báo cáo); 

- UBND quận Hải Châu (báo cáo); 

- Phòng Nội vụ quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng ủy phường (báo cáo); 

- UBMTTQVN phường (để biết); 

- Lưu: VT, VP-TK. (05 bản) 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Hữu Hồng 
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