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KẾ HOẠCH 

Triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử  

tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 

  

Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính nhà nước; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết 

thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên 

môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

UBND huyện Như Xuân ban hành Kế hoạch triển khai xử lý văn bản, hồ 

sơ công việc trên môi trường điện tử, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chứng thực điện tử và chữ ký 

số chuyên dùng cá nhân trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường 

điện tử. 

- Chuyển đổi hình thức làm việc từ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên 

giấy sang xử lý văn bản trên môi trường điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành 

chính nhà nước, giảm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Từ ngày 01/7/2020, 100% văn bản, hồ sơ công việc của UBND huyện 

được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử ( trừ văn bản có nội 

dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật). 

- Từ ngày 01/9/2020, 100% văn bản, hồ sơ công việc của UBND các xã, 

thị trấn được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử ( trừ văn bản 

có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật). 



 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND, Phòng Nội vụ tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện ban hành 

quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử trên hệ 

thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc tại UBND huyện. 

2. UBND các xã, thị trấn ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, 

quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ 

sơ công việc tại UBND xã (Thời gian trước ngày 15/6/2020). 

3. Rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cho các hệ thống thông tin 

hoạt động ổn định, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, triển khai các biện pháp an toàn thông tin, an ninh mạng. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân 

và đăng ký với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp, phát chứng thư số cho tổ chức, cá 

nhân phục vụ ký số điện tử trong hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ 

công việc; chuyển giao chữ ký số cho tổ chức, cá nhân được cấp phát sử dụng 

(Thời gian trước ngày 15/6/2020). 

5. Xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ phụ 

trách về CNTT, cán bộ, công chức, viên chức khai thác sử dụng các hệ thống 

thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, an 

toàn thông tin, an ninh mạng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

đơn vị có liên quan, định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 

này báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND rà soát hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, bảo đảm cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định; Chỉ đạo thực hiện 

công tác văn thư thực hiện đúng theo các nội dung của Kế hoạch đã nêu trên. 

2. Phòng Nội vụ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Phòng 

Văn hóa và Thông tin hướng dẫn về quản lý, tạo lập hồ sơ công việc, lưu trữ 

điện tử kết hợp lưu trữ văn bản giấy theo quy định hiện hành của pháp luật. 

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch chi tiết, 

xác định thời gian thực hiện cụ thể đến từng nội dung công việc; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện; quán triệt, triển khai 

thực hiện Kế hoạch này đến cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình; định kỳ hàng 

tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (Qua phòng Văn hóa và 

Thông tin; Thời gian báo cáo trước ngày 10 hàng tháng).  



Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về phòng Văn hóa và Thông tin để 

tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo) 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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