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Kính gửi: 

     - Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 595/STTTT-CNTTVT ngày 17/5/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính. Trên cơ sở nội dung quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Công văn số 516/TTg-

KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách 

TTHC, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử 

phục vụ chỉ đạo điều hành.  

 Theo đó, Số hóa hồ sơ là việc quyét (scan) dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm 

chuyển dữ liệu dạng văn bản sang dạng văn bản điện tử; Số hoá kết quả giải 

quyết TTHC là chuyển đổi kết quả giải quyết TTHC đã cấp từ văn bản giấy sang 

văn bản điện tử hoặc thông tin số (Văn bản điện tử là dữ liệu điện tử được tạo 

trực tuyến hoặc được quyét (scan) từ văn bản giấy theo định dạng “doc” hoặc 

định dạng “pdf” và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy). 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển 

khai một số nội dung sau: 

1. Về triển khai thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC  

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quán triệt đến đầy đủ nội dung các văn bản 

luật nêu trên đến công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Đồng 

thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn, công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của đơn vị giải quyết TTHC, triển khai thực hiện việc số hoá hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy định. 

 - Yêu cầu thực hiện việc số hoá giấy tờ là hồ sơ, kết quả của việc giải 

quyết TTHC phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất đối với tất cả các cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết TTHC (bao gồm những đơn vị tiếp nhận, giải quyết 

nhóm TTHC không đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện bắt đầu kể từ ngày 01/12/2022, cấp xã thời gian thực hiện số hóa 

bắt đầu kể từ ngày 01/6/2023, đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, địa bàn 

đặc biệt khó khăn được thực thi chậm hơn nhưng phải trước ngày 
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31/12/2021). 

 2. Quy trình thực hiện số hoá hồ sơ giải quyết TTHC 

 - Ngoài các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải 

quyết TTHC theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 của Nghị 

định 61/2018/NĐ-CP; Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP, công chức, viên chức Bộ 

phận một cửa cấp huyện, cấp xã (đối với những xã, thị trấn đã sử dụng Hệ thống 

phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh để tiếp nhận, giải quyết TTHC) trong quá 

trình thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, thực hiện thêm một số nhiệm vụ liên 

quan đến số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại 

Khoản 11 Điều 1 Nghị dịnh số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP  và hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 

938/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ (hướng dẫn gửi 

kèm theo tại Công văn số 595/STTTT-CNTTVT ngày 17/5/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông). 

- Một số lưu ý khi thực hiện số hóa hồ sơ: 

 (1) Yêu cầu thực hiện việc số hoá giấy tờ là hồ sơ, kết quả của việc giải 

quyết TTHC phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất đối với tất cả các cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết TTHC (bao gồm những đơn vị tiếp nhận, giải quyết 

nhóm TTHC không đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả). 

 (2): Những giấy tờ phải số hoá trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân, tổ chức nộp 

để thực hiện TTHC bao gồm 03 loại: 

 - Giấy tờ là kết quả giải quyết của TTHC trước đó; 

 - Kết quả xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình tiếp 

nhận, giải quyết TTHC; 

 - Kết quả giải quyết của TTHC. 

 (3) Việc số hoá là yêu cầu bắt buộc đối với 3 loại giấy tờ nêu trên. Ngoài 

ra, việc quyét (scan) và lưu hồ sơ điện tử giải quyết TTHC, cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử vẫn thực hiện theo quy định của 

Điều 17, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Việc số hoá hồ sơ trước mắt sẽ thực 

hiện với những giấy tờ yêu cầu bắt buộc phải số hoá; việc số hoá giấy tờ, hồ sơ 

theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức (phải thu phí) sẽ thực hiện sau khi có hướng 

dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền. 

 (4) Đối với những giấy tờ là thành phần của hồ sơ, nhưng là bản gốc như 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Học bạ… tuỳ tình hình thực tế, công chức 

một cửa xem xét, nếu có thể scan thì thực hiện việc scan, lưu hồ sơ điện tử. Đối 

với những hồ sơ, văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính hoặc văn bản 

chuyên ngành có quy định việc nộp hồ sơ bằng file anh hoặc tập tin, công chức 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận và lưu hồ sơ điện tử theo 

quy định. 

 3. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 



3 
 

 - Phân công rõ cán bộ, công chức chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ số 

hóa hồ sơ khi tổ chức, công dân đến thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính. 

 - Chỉ đạo công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 

đơn vị hướng dẫn, kiểm tra người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện số hóa 

văn bản giấy tờ các nhân theo hướng dẫn để thực hiện số hóa hồ sơ đảm bảo 

theo quy định. 

 - Thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật và 

các điều kiện cần thiết khác để triên khai việc số hóa đạt chất lượng, hiệu quả. 

- Tổng hợp việc thực hiện triển khai số hóa hồ sơ báo cáo UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước ngày 22 hàng tháng. 

4. Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Truyền thông  - văn hóa huyện 

- Tuyên tryền việc 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 thủ tục hành chính;  Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của 

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

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 

21/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tucjhanhf chính trên địa 

bàn tỉnh Sơn La.  

- Tiếp tục tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận 

và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mưc độ 3,4; 

dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó khuyến khích người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết 

kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính. 

 5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 - Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra, giám sát và kịp thời đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, thị trấn theo quy định. 

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; UBND 

các xã, thị trấn trước ngày 25 hàng tháng. 

 UBND huyện đề nghị Trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông(B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh(B/c); 

- Thường trực huyện ủy(B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, ĐH (35 bản). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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