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KẾ HOẠCH  

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải quyết thủ tục  

hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công  

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 

 
 

Thực hiện Văn bản số 638/UBND-KSTT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao. Sở GTVT Lai Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 như 

sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu, tiêu chí được giao tại Kế hoạch 

hành động số 1275/KH-UBND ngày 05/07/2019 của UBND tỉnh Lai Châu và Kế 

hoạch số 1081/KH-SGTVT ngày 20/9/2019 của Sở GTVT về thực hiện nghị quyết 

số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho người dân và doanh nghiệp; Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống phần 

mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

Đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, 

lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính 

quyền điện tử tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả cao, góp 

phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GTVT 

được rà soát, đánh giá  sự phù hợp mức độ 3,4. Đề nghị tích hợp, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến lên cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 65% trở lên. 

- 100% hồ sơ các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh 

được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số 

giao dịch thanh toán của dịch vụ công thường xuyên phát sinh hồ sơ đạt 25%. 
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2. Yêu cầu 

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải xác định giải quyết thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; là 

yếu tố bảo đảm thực hiện thành công việc thực hiện xây dựng Chính quyền điện 

tử, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. 

Thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình nội bộ đã 

được phê duyệt.  

Việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia phải theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, 

giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện 

thủ tục hành chính. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tận dụng các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn 

lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các 

thủ tục hành chính.  

2. Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu các phần mềm chuyên ngành với dịch 

vụ công một cửa điện tử tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia để từng bước xử lý hồ 

sơ hoàn toàn trên môi trường mạng. Sẵn sàng kết nối với Hệ thống định danh, xác 

thực điện tử quốc gia, hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc, các cơ sở 

dữ liệu quốc gia theo hướng dẫn. 

3. Thực hiện tốt hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh nhằm tổng hợp thông tin 

vào kho dữ liệu chung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định phục vụ chỉ đạo, 

điều hành và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến 

nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công. Nâng 

cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử và cung cấp dịch vụ công  trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng sở 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên, tham mưu báo cáo 

tình hình thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

2. Các phòng, ban, đơn vị 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, giải pháp 

trong kế hoạch này và các văn bản liên quan của cấp trên; chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trong lĩnh vực được giao. 

Triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Rà soát, 

đánh giá mức độ phù hợp của các TTHC thuộc thẩm quyền, tham mưu tích hợp, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định 

và hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. Théo chức năng, nhiệm vụ tích cực 
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tham gia góp ý phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của Bộ GTVT để cải thiện môi trường kinh doanh. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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