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KẾ HOẠCH 

Phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu 

chính công ích trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, thực 

hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 

hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 242/KH-UBND 

ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, về phát triển dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Lào Cai năm 2019; công Văn số 1108/UBND-KSTT, 

ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ 

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

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; công Văn số 386/UBND-KSTT, ngày 

24/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, về việc đôn đốc triển khai, thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến. 

UBND huyện Mường Khương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

huyện góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng 

phục vụ công dân, tổ chức, tính minh bạch và hiệu quả quản lý Nhà nước huyện 

Mường Khương. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công 

vụ, trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và 

doanh nghiệp nhằm tiết kiệm và chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho 

tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính ít nhất 

30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức độ 4 của các cơ quan, 

đơn vị; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống Dịch vụ hành 

chính công của tỉnh, dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh Lào Cai. 
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2. Yêu cầu 

Đảm bảo được chỉ tiêu tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở 

mức độ 4; tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC 

của huyện đạt từ 20% trở lên theo lộ trình chỉ đạo của UBND tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 

1.1. Tuyên tryền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến 

Tuyên tryền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân dân, doanh nghiệp hiểu rõ về dịch vụ công trực tuyến; ý nghĩa, vài 

trò, tác dụng, lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến. 

1.2. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị công nghệ thông tin 

Thường xuyên rà soát đánh giá, xây dựng phương án nhằm cải thiện hạ 

tầng, trang thiết bị, đường truyền đảm bảo vận hành các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và mức độ 4 đáp ứng yêu cầu huyện. 

1.3. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong 

năm 2020 

(Có danh sách TTHC mức độ 3, mức độ 4 cấp huyện, cấp xã chi tiết gửi kèm), 

Trong đó: - Cấp huyện mức độ 3: 07 TTHC, mức độ 4: 118 TTHC. 

           - Cấp xã mức độ 3: 02 TTHC, mức độ 4 : 07 TTHC. 

- Tiếp tục rà soát, đăng ký điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4.  

- Mức độ 3: Phấn đấu đạt 70% thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã  

được cung cấp trực tuyến mức độ 3. 

- Mức độ 4: Phấn đấu đạt trên 30% thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã  

được cung cấp trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của tỉnh. 

- Xây dựng quy trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 áp dụng trên địa bàn, rà soát, đề xuất cắt giảm, cải tiến quy trình thực hiện 

các thủ tục hành chính theo quy định. 

1.4. Dịch vụ Bưu chính công ích 

Tổ chức tuyên truyền, vận động để tổ chức, cá nhân đồng thuận sử dụng 

dịch vụ bưu chính công ích. 

Tỷ lệ số TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI trong năm so với tổng 

số TTHC đang triển khai thực hiện đạt từ 70% trở lên. 

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 

trong năm (cả tiếp nhận qua dịch vụ BCCI và qua hình thức khác) của các 

TTHC đang triển khai đạt từ 10% trở lên. 
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Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI so với tổng số hồ sơ đã 

trả kết quả giải quyết trong năm (bao gồm trả kết qủa qua BCCI và trả qua hình 

thức khác) của các TTHC đang triển khai đạt từ 15% trở lên. 

2. Giải pháp thực hiện 

2.1. Đối với các TTHC có đối tượng sử dụng là các tổ chức, cơ quan 

nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 

Yêu cầu Bộ phận một cửa huyện và một cửa 16 xã, thị trấn khi cung cấp 

các dịch vụ công mức độ 3, 4 mà đối tượng sử dụng dịch vụ là các tổ chức, cơ 

quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thì “không” nhận hồ sơ 

tại bộ phận một cửa mà yêu cầu các tổ chức, cơ quan nhà nước, cán bộ, công 

chức, viên chức nhà nước đó phải nộp hồ sơ trên dịch vụ công mức độ 3, 4 (trừ 

khi hồ sơ đó có khối lượng lớn không quét được thành file *.pdf gửi qua mạng) 

thì phải nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2.2. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy 

định hành chính 

Tuyên truyền để các tổ chức và người dân phản ánh, kiến nghị gửi đến Hệ 

thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại các địa chỉ: 

https://nguoidan.chinhphu.vn/; https://doanhnghiep.chinhphu.vn/ và trên Chuyên 

mục Hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện Mường Khương. 

Công khai địa chỉ và số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và tại các phòng, ban, 

chuyên môn của huyện. 

2.3. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4 với nhiều hình thức như: Xây dựng các chuyên mục trên Cổng thông tin điện 

tử huyện, tổ chức hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong trường 

học, các hội nghị thôn, tổ dân phố … để người dân hiểu được lợi ích của việc 

nộp hồ sơ trực tuyến và tích cực tham gia.  

Giới thiệu chung về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; 

lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.  

Thông tin chung và kết quả triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử 

dùng chung của tỉnh; danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng 

chung của tỉnh; Giải đáp thắc mắc khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. 

Truyền thông, vận động thông qua việc gửi tin nhắn tới các thuê bao di 

động, trên hệ thống nhắn tin mạng xã hội Zalo cho các thuê bao trên địa bàn tỉnh 

với nội dung: “UBND tỉnh Lào Cai hiện đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 tại địa chỉ https://dichvucong.laocai.gov.vn”; Đồng thời hướng dẫn 

các tổ chức, cơ quan nhà nước và người dân tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ 

https://nguoidan.chinhphu.vn/
https://doanhnghiep.chinhphu.vn/
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TTHC thông qua cổng Hành chính công tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Zalo 

(Thêm\eGovernment\Lào Cai\Quan tâm\Nhắn tin, sau đó truy cập vào các mục 

mình quan tâm). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ 

theo kế hoạch đã đề ra; báo cáo các cơ quan, đơn vị không thực hiện kế hoạch 

này. 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai, thực hiện các nội dung 

nêu trên và tham mưu báo cáo UBND huyện, sở Thông tin và truyền thông tỉnh 

Lào Cai theo quy định. 

 Chỉ đạo bộ phận một cửa huyện, xã nghiêm túc thực hiện đảm bảo các chỉ 

tiêu của kế hoạch về sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu 

chính công ích. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 

Truyền thông 

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử 

dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. 

Kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền của các xã, thị trấn trên các 

phương tiện loa truyền thanh của xã. 

3. Các cơ quan, đơn vị 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình thực hiện nghiêm 

việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; khi 

tham gia nộp hồ sơ giải quyết TTHC không thực hiện nộp hồ sơ bản cứng tại bộ 

phận một cửa mà phải (Scan) nộp hồ sơ qua môi trường mạng (sử dụng dịch vụ 

công mức độ 3, 4 và nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích). 

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền tại khu dân cư về lợi ích khi 

tham gia nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và nhận trả 

kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần làm giảm thời gian và chi phí 

đi lại của nhân dân, giảm số lần tiếp xúc với cán bộ một cửa, chung tay thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình thực hiện nghiêm 

việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; khi 

tham gia nộp hồ sơ giải quyết TTHC không thực hiện nộp hồ sơ bản cứng tại bộ 

phận một cửa mà phải (Scan) nộp hồ sơ qua môi trường mạng (sử dụng dịch vụ 

công mức độ 3, 4 và nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích). 
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Chủ động tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử 

dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích; ứng 

dụng mạng xã hội Zalo trong tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ TTHC. 

Chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền trong các cuộc họp với nhân dân, 

tuyên truyền trên loa truyền thanh của đơn vị ít nhất 01 lần/01 tuần. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Mường Khương về phát triển dịch 

vụ công mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích. Yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                    
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- LĐ UBND huyện; 

- LĐVP HĐND-UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BPMC. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Khánh Toàn 
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