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KẾ HOẠCH 

Phát triển chính quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính  

thị trấn Rạng Đông năm 2023  
 

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 03/10/2022 của Chính phủ về 

việc đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành 

phục vụ người dân và doanh nghiệp; Văn bản số 129/UBND-VP11 ngày 

24/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

131/NQ-CP ngày 03/10/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 

03/12/2021 của UBND huyện về Chuyển đổi số huyện Nghĩa Hưng đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND huyện về Cải 

cách hành chính huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Kế Hoạch Số 

04/KH-UBNd ngày 09/01/2023 về Phát triển chính quyền số nhằm đẩy mạnh 

CCHC huyện Nghĩa Hưng năm 2023; Căn cứ kết quả thực hiện một số chỉ tiêu 

CCHC năm 2022. UBND Thị trấn Rạng Đông xây dựng Kế hoạch Phát triển chính 

quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính thị trấn Rạng Đông năm 2023, với 

các nội dung sau. 
 

I. Mục tiêu 
 

1. Mục tiêu chung 
 

- Tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh các giải pháp về phát triển hạ tầng, trình độ 

nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, hiện đại hóa nền hành 

chính đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 
 

- Tập trung phát triển chính quyền số tại UBND thị trấn trong đó tập trung 

các công việc về chuyển đổi số trong cải cách hành chính. 
 

- Phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí đánh giá theo Quyết định số 766/QĐ-

TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều 

hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ 

tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. 
 

2. Mục tiêu cụ thể  
2.1 Phát triển hạ tầng  
- 100% cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ ở bộ phận một cửa được trang 

bị máy vi tính cấu hình tốt, kết nối mạng Internet tốc độ cao để phục vụ công tác 

chuyên môn. 
 

- Bộ phận một cửa của thị trấn được đầu tư thiết bị sao chụp, chuyển tài liệu 

giấy thành tài liệu điện tử phục vụ số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC. 



- Hoàn thiện hạ tầng, thiết bị để bổ sung môi trường thanh toán trực tuyến 

nói chung, thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính nói riêng 

nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp. 
 

2.2 Đào tạo, bồi dưỡng  
- Lãnh đạo UBND thị trấn (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND) được nghe phổ 

biến, tập huấn kỹ năng cơ bản về các ứng dụng xây dựng chính quyền điện tử, 

chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp; kỹ năng kiểm tra các số liệu 

trong Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 
 
- 100% cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kỹ năng số cơ 

bản, nhất là kỹ năng giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4; Thanh toán không 

dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC; Số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; 

Thực hiện báo cáo trên Hệ thống báo cáo cấp tỉnh; Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành; … 
 

2.3. Một số ứng dụng tập trung thực hiện năm 2023  
2.3.1 Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

- 100% văn bản do thị trấn ban hành được ký số (trừ văn bản mật) 

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới 

dạng điện tử (trừ văn bản mật); 

- UBND thị trấn thực hiện lập và lưu trữ điện tử theo quy định. 
 

2.3.2. Các ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC 

- Dịch vụ công trực tuyến:  
+ Giải quyết thủ tục hành chính trục tuyến: Đạt từ 90% trở lên. 

 

- Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 

 + Đảm bảo từ tháng 4/2023 số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 

100%.  

- Thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết TTHC. 

 +Đến tháng 4/2023 đạt 100% việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải 

quyết TTHC 

- Ứng dụng chữ ký số: 

Tiếp tục sử dụng chữ ký số khi ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, triệt 

để phát hành văn bản ký số và gửi đi trên trục liên thông (không gửi, nhận văn bản 

giấy, trừ những văn bản mật hoặc văn bản đặc biệt có quy định khác). 
 

* Một số Lưu ý: 

- Việc tính kết quả nhóm chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết TTHC được dựa 

trên 2 yếu tố: Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn và thời gian giải quyết TTHC 

trung bình theo từng TTHC. Vì vậy, các cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận 

một cửa của thị trấn cần phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của 

từng TTTHC. 
 

- TTHC thực hiện trực tuyến, khi trả kết quả điện tử có file đính kèm sẽ 

được tính là đã số hóa hồ sơ. 
 

III. Nội dung và thời gian thực hiện  



1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch  
- UBND thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch đến Lãnh 

đạo và cán bộ, công chức thị trấn.  
Thời gian: Trước ngày 15/01/2023.  
2. Tập huấn nghiệp vụ 

- Nội dung: Kiến thức về chính quyền số; Quản lý, khai thác trang thông tin 

điện tử; Cổng dịch vụ công; Tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến; Số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết TTHC; Thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC, … 
 

- Thành phần dự tập huấn: 

 + Lãnh đạo và công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một 

cửa của UBND thị trấn. 

- Địa điểm: Tại bộ phận một cửa của thị trấn. 

- Thời gian: Trong tháng 2 năm 2023. 

3. Đôn đốc, kiểm tra 

- Trong quá trình thực hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị 

yêu cầu các cán bộ, công chức kịp thời báo cáo chủ tịch UBND để có biện pháp 

giải quyết (trong báo cáo Tuần); 

- Chủ tịch UBND thị trấn – Trưởng ban chỉ đạo CĐS thị trấn thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc các cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa tập chung 

vào những lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. 
 

4. Đánh giá, kiểm điểm:  
 Hàng tháng  Chủ tịch UBND thị trấn trong hội nghị giao ban định kỳ của 

UBND tổ chức kiểm điểm, phê bình, nhắc nhở cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực 

phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ Báo cáo giải trình tồn tại, khuyết điểm; 

Kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm và bàn các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.  
IV. Tổ chức thực hiện 

1. Văn hóa và Thông tin  

 - Căn cứ các văn bản hướng dẫn từ UBND tỉnh, huyện chủ động tham mưu 

xây dựng bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh thị trấn để nâng cao sự 

hiểu biết, tầm quan trọng trong chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số nhằm đẩy 

mạnh cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, và toàn thể nhân dân.  
2. Văn phòng HĐND và UBND   
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND thị trấn thực hiện tốt 

các nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thị trấn; 

- Thạm mưu cho chủ tịch UBND trong việc bố trí, xắp xếp cán bộ, công 

chức có đủ năng lực trình độ làm việc tại bộ phận một cửa đảm bảo hoàn thành 

nhiệm vụ. 
 

- Giúp Chủ tịch UBND thị trấn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở 

hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của thị trấn. 
 

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên tham mưu cho UBND thị trấn xây 

kế hoạch tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

chính quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính của thị trấn theo yêu cầu của 

UBND huyện Nghĩa Hưng. 
 

 



3. Tư pháp   
Phối hợp với Phòng tư pháp huyện, các bộ phận chuyên môn của thị trấn 

trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là công tác chứng thực điện tử, số hóa hồ 

sơ và thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp. 
 

4. Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn bố trí kinh phí và hướng dẫn sử 

dụng kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch phát triển chính quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách 

hành chính thị trấn Rạng Đông năm 2023. Yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc 

tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận:   
- UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- TT Đảng ủy,HĐND-UBND thị trấn; 

- Thành viên BCĐ Chuyển đổi số; 

- Lưu: VT. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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