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KẾ HOẠCH 

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 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 

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 năm 2025; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 2090/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch hành động số 958/KH-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh Cao Bằng 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 Cao Bằng. 

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch hành động 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 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 

tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo quan trọng trong phát 

triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ 

thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định 

ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành 

chính. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Thanh tra tỉnh, phục vụ người 

dân và doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu 

mở hướng tới Chính quyền số; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; góp phần 
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nâng cao chỉ số PCI, ICT Index của tỉnh. Công khai, minh bạch trong hoạt động 

của đơn vị trên môi trường mạng. 

Gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ 

thông tin cá nhân, tổ chức; không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước. 

II. NỘI DUNG 

1. Về thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

ngành 

- Sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo thường 

xuyên, liên tục cập nhật đầy đủ tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. Thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết các TTHC thông qua Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện tốt trên 

phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại do Viễn thông Cao Bằng cung 

cấp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị 

- Thực hiện trên 90% ký số tất cả các văn bản điện tử để gửi, nhận trên Hệ 

thống VNPT- iOffice; 90% văn bản trao đổi của Thanh tra tỉnh với các cơ quan, 

đơn vị dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi 

trường mạng (tất cả văn bản trên không bao gồm hồ sơ xử lý công việc, văn bản 

có nội dung mật). 

- Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu 

giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ cuộc họp, xử lý công việc. 

2. Phối hợp với các cơ quan chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

tại Kế hoạch hành động số 958/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành, xây dựng, cập 

nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ 

điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) và triển khai, thực hiện Kiến trúc Chính quyền 

điện tử tỉnh sau khi được ban hành. 

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên 

thông, chia sẻ với Hệ thống thôn tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công tỉnh, 

Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nâng cấp Cổng/Trang thông tin 

điện tử của Thanh tra tỉnh. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Cơ sở dữ liệu Hệ thống 

thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, 

hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ 

liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống 

thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần. 
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- Cử công chức tham gia đào tạo, tập huấn về Chính quyền điện tử, khai 

thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức và làm việc 

trên môi trường mạng do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tổ chức. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2090/KH-UBND 

ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng: 

+ Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện quy định công tác lưu trữ hồ sơ điện 

tử tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa. 

+ Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải 

quyết TTHC thành hồ sơ điện tử. 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo sự chỉ đạo, điều hành 

của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ 

cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất, hiệu quả, 

chất lượng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh có trách nhiệm triển khai thực 

hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các phòng phản ánh kịp thời về Văn 

phòng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo xem xét giải quyết. 

- Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện Kế 

hoạch này và thực hiện công tác báo cáo đảm bảo chất lượng và thời gian theo 

yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch hành động 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 của cơ quan 

Thanh tra tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở TT và TT; 

- Lãnh đạo TTr;  

- Các phòng  thuộc TTr;      ĐT 

- Cổng thông tin TTr; 

- CVP; PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

      CHÁNH THANH TRA  

 

 

 

 

 

 

      Hoàng Tiến Khang 
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