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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện  

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

 tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về 

việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; 

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy 

mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/4/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc 
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giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng thuộc Sở; Thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động Sở 

Tư pháp căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Phó Giám đốc Sở;                                                                                

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (t. hiện);   

- Trang TTĐTSTP; 

- Lưu: VT, VP.H.Hương.22b. 

                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG                                      

SỞ TƯ PHÁP                                                                          
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện  

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết 

 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-STP ngày          /5/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

 

STT Nội dung 
Phòng, đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

 

Ghi chú 

Chủ trì Phối hợp 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1 

Phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 468/QĐ-TTg 

ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 

65/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh và các văn 

bản có liên quan đến việc triển khai thực hiện giải quyết thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử đến toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, đặc biệt là 

công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư 

pháp và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp 

tham gia vào các khâu trong quá trình giải quyết thủ tục 

hành chính. 

Văn phòng Sở; 

thủ trưởng đơn 

vị sự nghiệp 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Thường xuyên 

 

2 

Trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ tiêu và nội dung, giải pháp đổi 

mới nêu tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 

Các phòng, 

đơn vị thuộc 

Văn phòng 

Sở 
Hàng năm; 

thường xuyên 
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STT Nội dung 
Phòng, đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

 

Ghi chú 

Chủ trì Phối hợp 

29/4/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch này xây dựng, cụ 

thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chương trình, 

kế hoạch công tác hàng năm và theo chuyên đề của cơ quan, 

đơn vị thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị tham mưu quản lý 

nhà nước. 

Sở; Các đơn vị 

sự nghiệp trực 

thuộc Sở 

(khi có kế 

hoạch chuyên 

đề liên quan) 

II CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1 

Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin, ưu tiên bố trí, nâng cấp các trang thiết bị (như máy tính, 

máy scan, hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử…) để đảm bảo triển 

khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện giải quyết thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử. 

Văn phòng Sở 

Phòng 

XDKTTHPL 

và PBGDPL; 

các phòng, đơn 

vị có liên quan 

Năm 2021 và 

các năm tiếp 

theo 

 

2 

Tổ chức triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp theo 

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

về việc 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 theo Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số hóa kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp giai đoạn 220 - 2025 ban hành kèm theo Quyết 

định số 40/QĐ-STP ngày 30/01/2021 của Sở Tư pháp 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Theo Quyết 

định số 

40/QĐ-STP 

ngày 

30/01/2021 

của Sở Tư 

pháp 

 

3 
Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc 

đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ 
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STT Nội dung 
Phòng, đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

 

Ghi chú 

Chủ trì Phối hợp 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

3.1 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng 

UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viễn thông Tuyên Quang thực hiện 

kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tư pháp với Cổng 

dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp tỉnh 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư 

pháp; Văn 

phòng Sở 

 Phòng 

XDKTTHPL 

và PBGDPL; 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Theo hướng 

dẫn của Bộ Tư 

pháp 

 

3.2. 

Thực hiện đồng bộ, liên kết tài khoản của tổ chức, cá nhân 

trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh với tài khoản của Cổng dịch 

vụ công quốc gia theo mã số định danh tổ chức, cá nhân trên 

cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, đăng ký doanh nghiệp để hình thành một tài khoản 

thống nhất, cho phép liên kết, chia sẻ dữ liệu của tổ chức, cá 

nhân 

Phòng 

XDKTTHPL và 

PBGDPL 

Văn phòng Sở 

và các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Theo hướng 

dẫn của Văn 

phòng UBND 

tỉnh; Sở Thông 

tin và Truyền 

thông 

 

3.3 

Triển khai các giải pháp số hóa, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu đảm 

bảo hoàn thành mục tiêu trong năm 2022 tối thiểu 30% người 

dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp không phải cung cấp 

lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực 

hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó) mà Sở Tư pháp 

đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan 

nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu; tăng 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2022 - 

2025 
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STT Nội dung 
Phòng, đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

 

Ghi chú 

Chủ trì Phối hợp 

tối thiểu mỗi năm tiếp theo 20%. 

4 

Rà soát, đánh giá để đề xuất và triển khai thực hiện việc tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không 

phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp mà thông tin, dữ 

liệu phục vụ xem xét, thẩm định hồ sơ đã có trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc trên cơ sở có 

sự kết nỗi, chia sử dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (trừ trường hợp thủ tục hành 

chính có yêu cầu phải kiểm tra thực hiện, đánh giá, kiểm tra, 

thẩm định tại cơ sở), trong đó ưu tiên việc thực hiện tiếp nhận 

và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính đối với các thủ tục hành chính về hộ tịch. 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Theo hướng 

dẫn và lộ trình 

thực hiện của 

Bộ Tư pháp và 

các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan. 

 

5 

Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, 

năng suất lao động của Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp 

    

5.1 

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp đổi mới, 

nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận tiếp nhận, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp phù hợp 

với điều kiện, yêu cầu thực tiễn. 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2021 và 

các năm tiếp 

theo 

 

5.2 
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục 

tiêu giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp khi 

yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính xuống trung bình còn 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2021 - 

2025 
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STT Nội dung 
Phòng, đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

 

Ghi chú 

Chủ trì Phối hợp 

tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ 

sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ 

5.3 

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công đảm bảo mức độ 

hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch 

vụ công đạt tối thiểu 95% 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2025  

5.4 

Cử công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính Sở Tư pháp tham gia đầy đủ các Hội nghị tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ công chức, 

viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa do các cơ quan, đơn 

vị tổ chức 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Theo triệu tập 

của cơ 

quan/đơn vị tổ 

chức Hội nghị 

 

6 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông triển khai thực hiện các giải pháp ứng dụng các công 

nghệ mới để giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính theo thời gian thực 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Theo hướng 

dẫn của Văn 

phòng UBND 

tỉnh; Sở Thông 

tin và Truyền 

thông 

 

7 
Tiếp tục đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử 
    

7.1 

Rà soát, cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp trên cơ sở 

dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của cơ 

quan nhà nước cấp trên. 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Thường xuyên, 

ngay sau khi 

có Quyết định 

công bố thủ 

tục hành chính 

của UBND 
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STT Nội dung 
Phòng, đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

 

Ghi chú 

Chủ trì Phối hợp 

tỉnh 

7.2 

Rà soát, tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính 

theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây 

dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 để cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, tích hợp, 

cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh việc 

thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Thanh tra Sở; 

Phòng Bổ trợ và 

hành chính tư 

pháp; Phòng 

XDKTTHPL và 

PBGDPL 

Văn phòng Sở Thường xuyên  

7.3 

Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Tư pháp trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia theo Danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 

406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thanh tra Sở; 

Phòng Bổ trợ và 

hành chính tư 

pháp; Phòng 

XDKTTHPL và 

PBGDPL 

Văn phòng Sở 

Theo Quyết 

định số 

457/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2021 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh  

 

7.4 

Rà soát thực hiện tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, 

doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Thanh tra Sở; 

Phòng Bổ trợ và 

hành chính tư 

pháp; Phòng 

XDKTTHPL và 

PBGDPL 

Văn phòng Sở 
Năm 2022 - 

2025 
 

7.5 
100% hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp được cập nhật và giải quyết 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

Năm 2021 và 

các năm tiếp 
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STT Nội dung 
Phòng, đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

 

Ghi chú 

Chủ trì Phối hợp 

trên Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa) của tỉnh 

và được đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp theo quy định 

quan theo 

7.6 

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp 

sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tư pháp, đảm bảo đến năm 2023 tỷ lệ người dân 

sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt 30% so với 

tổng số hồ sơ tiếp nhận, tăng tối thiểu mỗi năm tiếp theo 10% 

Phòng 

XDKTTHPL và 

PBGDPL 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2023 - 

2025 
 

7.7 

Đến năm 2023, tối thiểu từ 30% trở lên hồ sơ giải quyết thủ 

tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan 

được thực hiện bằng phương thức điện tử, tăng tối thiểu mỗi 

năm tiếp theo 30%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải 

quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2023 - 

2025 
 

7.8 

 Triển khai, hướng dẫn thực hiện việc cung cấp dịch vụ chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, 

đảm bảo mục tiêu tối thiểu 35% số lượng đơn vị cấp xã trên 

địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính trong năm 2021 và tăng tối thiểu mỗi năm 10%, đạt 

100% vào năm 2025 

Phòng Bổ trợ và 

hành chính tư 

pháp 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở; 

Phòng Tư pháp 

các huyện, 

thành phố 

Năm 2021 - 

2025 
 

7.9 
Rà soát, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 

Phòng 

XDKTTHPL 

và PBGDPL  

Thường xuyên  
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STT Nội dung 
Phòng, đơn vị thực hiện Thời gian thực 

hiện/hoàn 

thành 

 

Ghi chú 

Chủ trì Phối hợp 

để triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử, đảm bảo tính phù hợp, thống nhất của hệ 

thống pháp luật 

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN     

1 
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Thường xuyên  

2 

Tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Giám đốc Sở, 

UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện cùng báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

của Sở Tư pháp 

Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị có liên 

quan 

Định kỳ theo 

quy định 
 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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