
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 512 /KH-UBND Phường 3, ngày 29 tháng 08 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện mô hình “Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử” năm 2022 

và những năm tiếp theo  
 

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Phường ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân Phường 3, giai 

đoạn 2022 – 2025. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó tạo 

điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành 

chính tại UBND phường. Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch thực hiện 

mô hình “Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đầy đủ, kịp 

thời, có hiệu quả. Khai thác, sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng xây dựng chính 

quyền điện tử. 

- Từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tính pháp lý của 

văn bản điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc 

tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC trong môi trường mạng. 

- Góp phần đơn giản hóa TTHC, tạo sự tin cậy của người dân, doanh nghiệp 

trong việc thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử. 

2. Yêu cầu 

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng bản điện tử là xu 

hướng tất yếu trong lộ trình chuyển đổi số của Thành phố nhằm thống nhất việc 

quản lý, sử dụng kết quả giải quyết TTHC; tạo điều kiện cho người dân, doanh 

nghiệp giải quyết TTHC trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính 

quyền điện tử. Phương thức số hóa kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. 

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến gắn kết với việc nhận kết quả bằng văn bản điện tử 
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điện tử và văn bản giấy. Đây cũng là phương thức nhằm hạn chế việc tiếp xúc và 

giảm tối đa các chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC của người dân, 

doanh nghiệp. 

- Lòng ghép thực hiện mô hình “Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản 

điện tử” là khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến (Mức 3, mức 4) tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Phường.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Khái quát về mô hình “Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản 

điện tử” 

- Nội dung: Đảm bảo 100% kết quả giải quyết TTHC từ tháng 9 năm 2022 

được cập nhật trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh và được số hóa hồ 

sơ trả kết quả TTHC bằng văn bản giấy và băn bản điện tử khi người dân đến thực 

hiện thủ tục hành chính. Theo đó, khi người dân, doanh nghiệp đăng ký giải quyết 

TTHC ở mức độ 3, 4 qua Cổng cung cấp DVCTT của tỉnh sẽ được công chức 

chuyên trách lĩnh vực kiểm tra danh tính số thông qua mã định danh của tổ chức, cá 

nhân. Trường hợp chưa có danh tính số sẽ được hướng dẫn thực hiện hoặc cấp tài 

khoản trên Cổng cung cấp DVCTT quốc gia. Đồng thời thực hiện kiểm tra dữ liệu 

điện tử, phân loại các thành phần hồ sơ TTHC và chuyển hồ sơ theo quy trình giải 

quyết TTHC thông thường. Kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử có giá 

trị tương đương bản giấy, được trả cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại kho 

quản lý dữ liệu điện tử của công dân trên Cổng cung cấp DVCTT của Tỉnh và qua 

email cá nhân hoặc zalo (nếu có yêu cầu). Trong trường hợp người dân, doanh 

nghiệp cần trả kết quả bằng văn bản giấy thì đăng ký thực hiện trong quá trình nộp 

hồ sơ trực tuyến và được khuyến khích sử dụng dịch vụ Bưu điện. Thực hiện việc 

trả kết quả giải quyết TTHC bằng bản điện tử là hướng đến mục tiêu người dân 

không phải đến cơ quan chức năng để giải quyết TTHC; minh bạch hóa công tác 

giải quyết TTHC, góp phần quan trọng vào việc số hóa hồ sơ cá nhân để đáp ứng 

yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu dân cư; hạn chế tối đa chi phí quản lý 

hồ sơ, văn phòng phẩm, chi phí đi lại, dịch vụ chuyển, nhận kết quả và đặc biệt là 

hạn chế tiếp xúc trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.  

- Hình thức trả kết quả: Trả kết quả văn bản giấy thực hiện trả trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích, đối với kết quả TTHC văn bản điện tử sẽ 

được đính kèm file (ký số 2 lớp hoặc scan văn bản) trên phần mềm một cửa điện tử 

và gửi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC qua zalo hoặc mail cá nhân. Thực hiện 

theo đúng quy định tại điểm a khoản 2, điều 25 nghị đinh 45/2020/NĐ-CP và theo 

quy định tại Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.  

- Thu phí: Không thu thêm phí đối với văn bản điện tử. 

- Phạm vi thực hiện:  Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử là 

khi tổ chức, công dân yêu cầu thực hiện một số TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả UBND phường 3 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến mức độ 3,4 thí 

điểm đối với một số TTHC liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch, Lao động, Nội vụ và 

Đất đai như sau:  

+ Văn bản điện tử đối với ký số 2 lớp như: Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân, bản sao giấy tờ hộ tịch, Bản chính giấy chứng tử, bản chính các giấy tơ bổ 

sung, thay đổi, cải chính hộ tịch, giấy xác nhận và thông báo niêm yết đối với 

TTHC liên quan đến đất đai, quyết định khen thưởng, các quyết định công nhận 

hòa giải viên hoặc thôi hòa giải viên… và một số TTHC khác 

+ Văn bản điện tử đối với file scan: Bản chính đăng ký kết hôn, bản chính 

giấy khai sinh,… và một số văn bản khác thực hiện theo mẫu quy định của TTHC 

nhưng không thực hiện ký số điện tử được. 

2. Tổ chức thực hiện mô hình 

2.1 Phân công cán bộ công chức thực hiện  

* Bộ phận thực hiện: Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân phường và công 

chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực liên quan 

* Bộ phận phối hợp: Cán bộ Nội vụ - văn thư - lưu trữ phối hợp thực hiện ký số. 

2.2 Tuyên truyền cho người dân biết về mô hình “Trả kết quả giải quyết 

TTHC bằng văn bản điện tử” 

Thông báo và tuyên truyền trên Trạm Truyền thanh phường và Trang Thông 

tin điện tử phường về mô hình và thời gian thực hiện cụ thể rộng rãi cho người dân 

được biết. Thực hiện phát tờ rơi cho người dân thực hiện TTHC được biết (mẫu tờ 

rơi kèm theo) 

Triển khai trong các cuộc họp dân, sinh hoạt chuyên đề,… của Ban nhân dân 

Khóm. 

* Bộ phận thực hiện: Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân phường 

* Bộ phận phối hợp: Truyền thanh, mời UBMTTQVN và các tổ chức chính 

trị - xã hội phường, Ban nhân dân Khóm cùng phối hợp thực hiện. 
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2.3 Công tác chuẩn bị 

Hàng tháng sẽ in bảng thông báo thực hiện mô hình này và dán thông báo 

ngay cửa chính của Ủy ban nhân dân phường hoặc ngay tại Bộ phận một cửa và 

BND 05 khóm, các nơi đông dân cư. 

Thông báo, tuyên truyền trên Truyền thanh và cổng thông tin điện tử của 

Phường để người dân được biết. 

Bộ phận thực hiện: Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân phường 

Bộ phận phối hợp: Truyền thanh Xây dựng bản tin, thường xuyên tuyên 

truyền trên trạm truyền thanh và trang thông tin điện tử của phường để người dân 

biết và thực hiện. 

2.4 Nhân sự 

 Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân phường, Các công chức chuyên môn và 

Cán bộ Nội vụ - văn thư - lưu trữ. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2022 

- Thời gian kết thúc: Tháng 12/2022 thực hiện tổng kết và đánh giá kết quả 
thực hiện, rút kinh nghiệm và triển khai cho những năm tiếp theo. 

- Địa điểm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phường. 
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện mô hình “Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản 

điện tử” sử dụng từ nguồn thực hiện công tác CCHC của UBND Phường. 

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn phòng - Thống kê Phường  

Chủ động hướng dẫn triển khai cho các thành viên tham gia thực hiện “Hỗ 
trợ người dân nộp hố sơ trực tuyến và nhận hồ sơ bằng văn bản giấy cùng với văn 
bản điện tử và tuyên truyền tích cực hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3,4.  

Hỗ trợ công chức chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch về 
việc thực hiện văn bản điện tử. 

Thực hiện báo cáo và đánh giá kết quả đạt được định kỳ hàng tháng long ghép 
vào báo cáo tháng của UBND phường và báo cáo CCHC của đơn vị hàng quí. Kịp 
thời nắm bắt tình hình khó khăn vướn mắc tham mưu lãnh đạo cho hướng giải quyết. 
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 2. Công chức chuyên môn Ủy ban nhân dân Phường 

Phối hợp Công chức Văn phòng - Thống kê Phường) thực hiện đảm bảo quy 
trình thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời tham mưu lãnh đạo phê duyệt kết 
quả thủ tục hành chính bằng văn bản giấy và văn bản điện tử để trả kết quả cho 
người dân đúng quy định. 

3. Truyền thanh Phường 

Xây dựng bản tin, thường xuyên tuyên truyền thực hiện mô hình cải cách 
hành chính “Trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử” trên trạm 
truyền thanh và Trang thông tin điện tử của Phường để người dân biết và thực hiện. 
Truyên truyền việc Kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử có giá trị tương 
đương bản giấy để người dân nắm rõ. Hướng tới chuyển đổi số và số hóa hồ sơ trên 
địa bàn phường theo kế hoạch đề ra. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường và các tổ chức 
chính trị - xã hội Phường 

Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng mô hình bằng nhiều hình thức thích 
hợp để người dân biết, thực hiện đồng thời triển khai cho người dân nắm rõ Kết quả 
giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử có giá trị tương đương bản giấy. 

5. Ban nhân dân khóm 

 Lồng ghép tuyên truyền mô hình cải cách hành chính “Trả kết quả giải 
quyết TTHC bằng văn bản điện tử” bằng nhiều hình thức để thông tin đến tổ 
chức, người dân biết.   

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các thành viên kịp 
thời thông tin đến Công chức Văn phòng - Thống kê Phường tổng hợp kịp thời báo 
cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường để điều chỉnh cho phù hợp theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện “Kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản 
điện tử” của Ủy ban nhân dân phường 3./. 
 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- UBND - TPCL;  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Phúc 

- Phòng Nội vụ; 

- TT.Đảng ủy;TT.HĐND phường;  

- MTTQ và các Đoàn thể phường;  

- Ban nhân dân 5 khóm;  

- Lưu: VT. 
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