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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thí điểm mô hình: “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3; 4
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”
Thực hiện Kế hoạch số 2992/KH-UBND, ngày 12/8/2021, của UBND tỉnh
về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PAPI, Chỉ
số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công
văn số 1825/SNV-CCHC, ngày 14/9/2021, của Sở Nội vụ về hướng dẫn thực hiện
các mô hình thí điểm và đề xuất quy trình chi tiết thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm trong cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính. UBND huyện xây dựng Kế
hoạch thí điểm mô hình: “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3; 4 tại Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả như sau:
I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. MỤC ĐÍCH
Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số
SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện.
2. MỤC TIÊU
a. Mục tiêu chung
Từng bước nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3; 4 đã triển khai cung cấp.
b. Mục tiêu cụ thể
- Đưa vào thí điểm mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3; 4
tại Bộ phận một cửa” từ ngày 25/9/2021 đến tháng 12/2021.
- Định kỳ hàng tháng kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và đề xuất kiến
nghị về thực hiện mô hình thí điểm tại đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để
theo dõi, tổng hợp theo quy định.
- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về triển khai thực hiện mô
hình thí điểm tại các cơ quan để biết, quan tâm phối hợp, hỗ trợ giải quyết kịp thời
các phát sinh vướng mắc xảy ra (nếu có) trong quá trình thực hiện.
- Tổ chức tuyên truyền việc cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3; 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ
phận một cửa huyện và thực hiện mô hình thí điểm theo Kế hoạch.
3. YÊU CẦU
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- Yêu cầu về máy móc, trang bị: Máy scanner, máy vi tính, điện thoại
di động, máy tính bản, mạng Internet.
- Yêu cầu về năng lực nhân sự:
Công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả được chọn tham gia mô hình
thí điểm phải có kỹ năng giao tiếp tốt, đáp ứng các yêu cầu về năng lực chuyên
môn và kỹ năng tin học theo quy định.
Các công chức chuyên môn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết
thủ tục hành chính phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực chuyên môn và kỹ năng
tin học theo quy định.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phạm vi triển khai thực hiện
Thí điểm hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục:
“Đăng ký thành lập hộ kinh doanh”; “Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh” và “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh” thuộc thẩm quyền
giải quyết của Phòng Kinh tế - Tài chính (Chi tiết tại Phụ Lục 01 kèm theo).
2. Thời gian thực hiện thí điểm
Bắt đầu từ ngày 25/9/2021 đến hết tháng 12/2021, sau đó tổ chức đánh giá
để nhân rộng thực hiện các thủ tục đã cung cấp dịch vụ công mức độ 3; 4.
3. Phân công thực hiện
- Chủ trì và theo dõi thực hiện: Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện.
- Phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế - Tài chính huyện.
4. Cách thức thực hiện
Bước 1: Khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đối với các thủ tục hành chính
thuộc phạm vi thí điểm tại Bộ phận Một cửa; công chức, viên chức tiếp nhận và trả
kết quả có trách nhiệm:
(1) Kiểm tra hồ sơ giấy của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ giấy đã đảm bảo
đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ và tính hợp lệ theo quy định thì công chức, viên
chức tiếp nhận và trả kết quả Scan hồ sơ giấy để chuyển đổi thành hồ sơ điện tử.
(2) Đăng nhập Cổng dịch vụ công của tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến giúp cho
tổ chức, cá nhân:
- Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến:
Đề nghị tổ chức, cá nhân đăng nhập vào tài khoản để công chức, viên chức tiếp
nhận và trả kết quả thao tác, nộp hồ sơ điện tử.
- Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đăng ký tài khoản dịch vụ công trực
tuyến: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tạo tài khoản (hoặc hỗ trợ tạo giúp) và đăng
nhập vào tài khoản để công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả thao tác, nộp
hồ sơ điện tử.
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Hoặc hướng dẫn công dân đăng ký/đăng nhập vào tài khoản dịch vụ công
trực tuyến, thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại di động hoặc máy
tính bảng.
(3) Giải thích, thông tin cho tổ chức, cá nhân biết, nắm rõ về cách thức theo
dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, thời hạn trả kết quả và hướng dẫn, tư vấn
để tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
phù hợp (nhận tại quầy/nhận qua dịch vụ bưu chính công ích/nhận trực tuyến qua
Cổng dịch vụ công của tỉnh).
Cần lưu ý khi tổ chức, cá nhân lựa chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính
công ích thì công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo rõ mức
phí dịch vụ (do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chi trả) và thời gian nhận được
kết quả có thể sẽ kéo dài hơn so với thời gian hẹn trả (do phải cộng thêm khoảng
thời gian vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện của Bưu điện, nếu có).
Bước 2: Công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ điện tử
cho bộ phận chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm
Một cửa điện tử theo quy trình đã được khai báo trên hệ thống phần mềm.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết theo quy định và gửi kết
quả giải quyết thủ tục hành chính cho công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả
trên hệ thống phần mềm.
Bước 4: Công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả cập nhật kết quả giải
quyết thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tổ chức, cá nhân được
thông báo qua hệ thống tin nhắn SMS tự động để biết và nhận kết quả theo hình
thức đã lựa chọn.
(Kèm Phụ lục 02: Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện
- Phân công công chức tham gia thực hiện mô hình thí điểm.
- Kiểm tra, rà soát các máy móc, thiết bị, phần mềm, đường truyền Internet
đảm bảo cho việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình.
- Lập danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm kèm theo hướng dẫn
(tài liệu giấy và video hướng dẫn) thực hiện để niêm yết công khai trên Trang
thông tin địa tử và tại địa điểm làm việc cho tổ chức, cá nhân biết (Bảng công khai
thủ tục hành chính, tại quầy tiếp nhận hồ sơ và màn hình tivi).
- Định kỳ hàng tháng tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện, kể cả
kết quả của cấp xã (số lượng hồ sơ, thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị) gửi về
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.
- Phối hợp với nhân viên bưu điện chuyển trả kết quả hồ sơ cho người dân.
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- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tuyên
truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các hồ sơ đã triển khai thực hiện
trực tuyến.
2. Phòng Kinh tế - Tài chính
Phối hợp, triển khai thực hiện thí điểm hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ
4 đối với 03 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của phòng theo Kế hoạch này.
3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin -Thể thao
Tuyên truyền tổ chức thực hiện các mô hình thí điểm theo Kế hoạch này trên
Đài và sóng phát thanh truyền hình huyện (Tuyên truyền hàng tuần trong thời gian
thực hiện thí điểm).
4. Phòng Văn xã
Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương trong việc cung cấp sử dụng
các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp
nhận, giải quyết TTHC để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo
Kế hoạch này.
5. Bưu điện huyện
Tuyên truyền chủ trương sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận,
trả kết quả TTHC trên địa bàn huyện để tổ chức, cá nhân biết, tham gia thực hiện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước
và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
- Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh kinh phí, các cơ quan, đơn vị có
trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Phòng Kinh tế - Tài chính huyện để
tổng hợp, xem xét, cân đối cho phù hợp với khả năng và phân cấp ngân sách theo
quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch;
- Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện;
- Phòng Kinh tế - Tài chính;
- Ban Tổ chức - Nội vụ;
- Phòng Văn xã;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao;
- Bưu điện huyện;
- Lưu: VT, Dung, Tánh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Tấn Lực

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
(Kèm theo Kế hoạch số: 123/KH-UBND, ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Phú Quý)

Mã số thủ
Tên thủ tục hành
TT tục hành
chính
chính

Thời
hạn
giải
quyết

Cách thức
thực hiện
Thực
Mức
hiện
độ
qua
DVC
BCCI

Địa điểm thực hiện

Phí,
lệ phí
(nếu
có)

Căn cứ pháp lý

I. Thủ tục hành chính Cấp Huyện
1. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh
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1 1.001612

Đăng ký thành lập
03 ngày
hộ kinh doanh

Mức
độ 4

Có

2 2.000720

Đăng ký thay đổi
nội dung đăng ký hộ 03 ngày
kinh doanh

Mức
độ 4

Có

3 2.000575

Cấp lại Giấy chứng
nhận đăng ký hộ 03 ngày
kinh doanh

Mức
độ 4

Có

- Luật Doanh nghiệp số
- Tiếp nhận và trả kết quả
59/2020/QH14;
cấp huyện.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
- Cơ quan thực hiện:
30.000
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC;
+UBND
cấp
huyện (****1)
- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
(Phòng Kinh tế - Tài
- Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND
chính)
ngày 22/7/2020
- Luật Doanh nghiệp số
- Tiếp nhận và trả kết quả
59/2020/QH14;
cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện:
30.000 - Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
+UBND
cấp
huyện (****) - Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
(Phòng Kinh tế - Tài
- Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND
chính)
ngày 22/7/2020
- Luật Doanh nghiệp số
- Tiếp nhận và trả kết quả
59/2020/QH14;
cấp huyện.
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
- Cơ quan thực hiện:
30.000
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC;
+UBND
cấp
huyện (****)
- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
(Phòng Kinh tế - Tài
- Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND
chính)
ngày 22/7/2020

Được miễn lệ phí khi thực hiện qua mạng điện tử (Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020)

Ghi
chú

Phụ lục 02: Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Bước 1: Truy cập vào trang chủ Cổng Dịch vụ công
Hoặc trên màn hình điện thoại: Chọn thanh “Chức
quốc gia: http://dichvucong.gov.vn
năng” và chọn “Đăng ký”

Bước 2: Chọn phương thức đăng ký là công dân và
chọn thuê bao di động

Bước 3: Điền các thông tin và nhấp chọn đăng ký

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại và
nhấp chọn “Xác nhận”

Bước 5: Đặt mật khẩu và xác nhận mật khẩu, nhấp
chọn “Đăng ký” để hoàn tất quá trình đăng ký
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Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (Thủ tục: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh – Mã thủ tục: 1.001612)
Bước 1: Truy cập vào trang chủ Cổng Dịch vụ công
Hoặc trên màn hình điện thoại: Chọn thanh “Chức
quốc gia: http://dichvucong.gov.vn
năng” và chọn “Đăng nhập”

Bước 2: Chọn “Tài khoản cấp bởi Cổng DVC quốc Bước 3: Chọn mục “Dịch vụ công trực tuyến”
gia”

Bước 4: Chọn UBND tỉnh Bình Thuận, nhập thủ tục
cần nộp hồ sơ và chọn “Tìm kiếm”

Bước 5: Chọn thủ tục cần nộp hồ sơ: “Đăng ký
thành lập hộ kinh doanh”
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Bước 6: Tại mục Quận/huyện, chọn Huyện Phú Quý
(Tại bước này có thể tải biểu mẫu để điền thông tin tại
phần: Thành phần hồ sơ)

Bước 7: Chọn “Nộp trực tuyến”

Bước 8: Nhấn đúp vào biểu tượng để tải các thành
phần hồ sơ theo yêu cầu

Hoặc có thể tải hồ sơ tại mục Hồ sơ kèm theo

Bước 9: Chọn “Nộp hồ sơ”

Sau khi nộp hồ sơ thành công, hệ thống sẽ thông
báo kết quả như sau:

