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Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

Kính gửi:  

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Để đảm bảo chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử (sau đây gọi là Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP), Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý Bộ, ngành, địa phương chỉ 

đạo tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP, cụ thể là: 

 1. Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết 

để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội 

dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Rà soát, tăng cường các biện pháp bảo 

đảm an toàn, an ninh trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin cấp bộ, cấp 

tỉnh; các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá 

trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định tại Điều 7, 

8 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.  

2. Quy định mẫu kết quả thủ tục hành chính điện tử (thể thức, kỹ thuật 

trình bày ở định dạng điện tử) theo thẩm quyền đối với văn bản chuyên ngành 

(được nêu tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 về công tác văn thư) để bảo đảm sự thống nhất trên toàn quốc. 

3. Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành, địa phương đang còn hiệu lực từ nay đến 

31/12/2025, trong đó làm rõ lộ trình theo từng năm và gửi Văn phòng Chính phủ 

để tổng hợp, theo dõi. 

4. Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử theo đúng các quy định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, lưu 



ý trách nhiệm của cơ quan có trách nhiệm kiểm soát thủ tục hành chính, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan trong quá trình lập danh mục, rà soát, đơn giản hóa, 

lựa chọn các giải pháp cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để 

việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí. 

5. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư 

pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ trong quá trình xây dựng, triển khai dịch vụ chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ đạo cán 

bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính đăng ký tài khoản trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản 

chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

6. Giao Văn phòng Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi, 

đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sịnh trong 

triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, tổng hợp, thông tin cho Văn 

phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để phối hợp tháo gỡ 

vướng mắc trong quá trình triển khai hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

   các Vụ, đơn vị: PL, TH, 

   Cổng TTĐTCP; 

 - Lưu: VT, KSTT (2) 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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