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KẾ HOẠCH 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020 - 2025 

theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

 

Căn cứ 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 2025; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025, Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 

2020 - 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác lưu 

trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bản điện tử của đơn vị nhằm 

quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả 

kết quả giải quyết TTHC của đơn vị, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai 

giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính 

quyền điện tử/Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả 

giải quyết TTHC điện tử của ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh. 

- Từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị 

pháp lý của văn bản điện tử để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn 

phương thức giao dịch TTHC trực tuyến bằng văn bản điện tử thay cho phương 

thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước bằng văn bản giấy. 
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2. Yêu cầu 

- Cập nhật đầy đủ kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ TTHC, làm tiền đề 

thuận lợi cho việc số hóa kết quả giải quyết TTHC và phát huy có hiệu quả việc 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị của đơn vị đáp ứng yêu cầu lưu 

trữ và sử dụng hiệu quả kết quả giải quyết TTHC điện tử hình thành trong quá 

trình giải quyết TTHC của đơn vị mình. 

- Kết nối thông suốt dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được lưu trữ dưới 

dạng số với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tỉnh; bảo đảm giá trị pháp lý và xác 

thực kết quả giải quyết TTHC lưu trữ điện tử theo thời hạn quy định. 

- Tiếp tục phát huy những lợi thế của việc ứng dụng CNTT trong việc giải 

quyết TTHC trên môi trường điện tử; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết 

kiệm, hiệu quả theo lộ trình thực hiện. 

II. MỤC TIÊU 

- Hoàn thiện hạ tầng CNTT của đơn vị đảm bảo công tác lưu trữ kết quả 

giải quyết TTHC giai đoạn 2020-2025; kết nối dữ liệu số hóa với kho quản lý dữ 

liệu điện tử của tỉnh. 

- Phấn đấu thực hiện số hóa tất cả các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu 

lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đơn vị, hoàn thành trước ngày 

31/12/2022. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Khảo sát khối lượng kết quả giải quyết TTHC, đề xuất nhu cầu số 

hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử  

Tiến hành khảo sát, tổng hợp khối lượng kết quả giải quyết TTHC còn 

hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đề xuất nhu cầu số hóa, lưu trữ kết 

quả giải quyết TTHC bản điện tử gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. 

- Chủ trì: Văn phòng Sở.  

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có TTHC. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/8/2021. 

2. Thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC 

Thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở; tạo lập dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC tại Kho 

quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

của tỉnh. 
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- Chủ trì: Văn phòng Sở.  

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có TTHC. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2022. 

3. Thực hiện công tác truyền thông về tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả TTHC trên môi trường điện tử 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử đặc biệt là số hóa kết quả giải quyết TTHC để thu hút tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả. 

Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp đăng ký và sử dụng chữ ký số 

công cộng trong giao dịch TTHC phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 

đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật. 

- Chủ trì: Văn phòng Sở.  

- Phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở chỉ đạo, triển khai công tác số hóa, 

lưu trữ kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 

- Tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức 

làm việc tại Bộ phận một cửa do UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức; bảo đảm đủ năng lực, trình độ, thực hiện nghiệp vụ số hóa kết quả giải 

quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Làm đầu mối đôn đốc, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các 

nhiệm vụ tại Kế hoạch; kịp thời báo cáo Giám đốc Sở tiến độ, những khó khăn, 

vướng mắc cần giải quyết; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết 

quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc có TTHC 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đề 

ra đảm bảo tiến độ, chất lượng thời gian theo yêu cầu. 
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Trên đây là Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2020 - 2025 theo 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Thông tin và TT (tổng hợp); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. Vân 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Công Hàm 
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