
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

Số:              /KH-SDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch  

 

Thực hiện 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 và Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC. 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 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 TTHC trên môi trường điện tử trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 27/12/2022 của 

UBND tỉnh về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. 

Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính còn hiệu lực; nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp số hóa kết quả giải quyết 

TTHC, đáp ứng các mục tiêu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

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

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác lưu trữ kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm quản lý thống nhất, an toàn và tổ 

chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC; nâng cao chất 

lượng phục vụ tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC trên môi trường mạng; bảo 

đảm điều kiện cơ bản cho yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử. 

2. Yêu cầu 

- Toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được cơ quan quản 

lý, lưu trữ bằng văn bản giấy được thực hiện số hóa đúng quy định tại Điều 25 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác số hóa; tổ chức lưu trữ, 

khai thác văn bản điện tử hoặc thông tin số đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tại 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tuân thủ quy định của Luật 

Lưu trữ. 

- Kết quả số hóa phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết TTHC 
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bản giấy và phải được xác thực của cá nhân hoặc cơ quan thực hiện số hóa bằng 

phương pháp ký số. 

- Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực phải đảm bảo tính đồng 

bộ, kết nối liên thông, chia sẻ. 

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công 

nghệ: Đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn, an ninh và tổ chức sử dụng hiệu quả kết 

quả giải quyết TTHC điện tử; bảo đảm kết quả giải quyết TTHC được lưu trữ 

dưới dạng số tại Kho quản lý dữ liệu điện tử; bảo đảm xác thực, có giá trị pháp 

lý theo thời hạn quy định. 

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối 

thiểu 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để đảm bảo việc 

kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trong năm 

2023, đến năm 2025 đạt 100% số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực. 

II. MỤC TIÊU 

1. Việc số hóa tất cả kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của cơ quan được tuân thủ theo quy định của Luật Lưu 

trữ và bảo đảm hoàn thành trong năm 2025. 

2. Số hóa kết quả giải quyết TTHC là tiền đề để tổ chức triển khai quy 

trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa nhằm 

đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC. 

 III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Khảo sát khối lượng và đề xuất nhu cầu số hóa, lưu trữ kết quả 

giải quyết TTHC còn hiệu lực 

a) Nội dung: 

- Khảo sát, thống kê kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; 

- Phân loại tình trạng lưu trữ hiện tại của kết quả giải quyết TTHC, đảm 

bảo theo quy định. Đối với kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đã được 

chuyển lưu trữ vĩnh viễn, lập danh mục gửi cơ quan lưu trữ để thực hiện số hóa 

theo quy định. 

- Lập danh mục kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực phải thực hiện số 

hóa, lưu trữ để xây dựng kế hoạch số hóa chi tiết của cơ quan. 

b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

c) Thời gian thực hiện: Tháng 02/2023. 

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

TTHC còn hiệu lực  

a) Nội dung:  

Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện và lộ trình số hóa kết quả giải quyết 
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TTHC của cơ quan phù hợp với tình hình thực tế; khuyến khích việc hoàn thành 

sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này. Đảm bảo trong năm 2025, 

100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các cơ quan được thực hiện số 

hóa theo quy định. 

b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

c) Lộ trình thực hiện: 

- Giai đoạn 1 (Tháng 02/2023): Lập danh mục kết quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực phải thực hiện số hóa, lưu trữ; ban hành kế hoạch số hóa chi tiết 

của cơ quan. 

- Giai đoạn 2 (Từ tháng 02/2023 đến năm 2025): Thực hiện số hóa toàn 

bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (chú ý hàng năm thực hiện việc rà 

soát, đưa ra khỏi danh mục các kết quả giải quyết TTHC hết hiệu lực theo quy 

định); việc số hóa bảo đảm giải pháp tích hợp, chia sẻ, kết nối liên thông để lưu 

trữ, tìm kiếm, trích xuất dữ liệu với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh 

và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời gian thực hiện cụ thể như sau: 

+ Năm 2023: Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu 

lực đạt tối thiểu tương ứng 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Du lịch. 

+ Năm 2024 - 2025: Hoàn thành số hóa, cập nhật dữ liệu 100% kết quả 

giải quyết TTHC còn hiệu lực của Sở Du lịch. 

3. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cho việc số hóa 

a) Nội dung:  

Mua sắm máy scan với cấu hình phù hợp để có thể quét ảnh, tài liệu giấy 

thành các file mềm, phục vụ cho việc số hóa thủ tục hành chính.   

b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

c) Thời gian thực hiện: Tháng 02/2023. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này từ nguồn 

ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Xây dựng Kế hoạch số hóa phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan; 

bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

- Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ triển khai việc số hóa kết quả 

giải quyết TTHC; chỉ đạo, triển khai ứng dụng Kho dữ liệu số hóa kết quả giải 

quyết TTHC của tỉnh theo nội dung Kế hoạch này. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, khai thác dữ liệu từ Kho dữ 

liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC của tỉnh. 
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- Hàng năm, căn cứ quy định pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng 

công việc được giao tại Kế hoạch; có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực 

hiện kế hoạch và tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan gửi về Sở Tài chính 

tại thời điểm lập dự toán để được bố trí kinh phí theo quy định. 

2. Các phòng thuộc Sở 

Phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn 

hiệu lực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch, yêu cầu các phòng 

thuộc Sở, cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;                                                                                        

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT,VP.                                                                            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hàng 
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