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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ công bố vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử 

 trên địa bàn huyện 

   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm cụ thể hóa các quy định về giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông các cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về giải quyết thủ hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ 
công chức trong công tác cải cách hành chính nói chung, tiến tới xây dựng chính 
quyền điện tử cấp huyện đạt kết quả cao nhất. 

2. Yêu cầu 

Công tác chuẩn bị phải chu đáo, chặt chẽ để buổi lễ đạt kết quả tốt nhất. Lễ 
công bố vận hành phải được tổ chức đơn giản, có hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình 
thức, gây lãng phí ngân sách nhà nước. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề: Lễ Công bố vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử trên 
địa bàn huyện. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức:  

- Thời gian: Khai mạc lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019 

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện. Market Hội trường: 

 

 

 

 

 

 

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

a) Ở tỉnh: 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
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- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư 
pháp, Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện Lãnh đạo: Bưu điện Bình Định, VNPT Bình Định. 

b) Ở huyện: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND và Lãnh đạo các Ban HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao (đến dự và đưa tin); 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND; 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

4. Chương trình buổi Lễ (dự kiến) 

- Xem video trình diễn. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và chữ ký 
số trên địa bàn huyện. 

- Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. 

- Cắt băng công bố vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử. 

- Trình diễn quy trình vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và chữ 
ký số trên địa bàn huyện. 

- Tham quan Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Tham mưu UBND huyện phát hành giấy mời, mời đại biểu tham dự; tham 
mưu UBND huyện nội dung báo cáo kết quả chuẩn bị thực hiện Hệ thống phần 
mềm một cửa điện tử và chữ ký số trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị bài phát biểu của Thường trực 
Huyện ủy đối với việc vận hành hệ thống phần mềm một cửa điện tử của huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và các cơ quan, 
đơn vị liên quan thực hiện Mô hình trình diễn quy trình vận hành Hệ thống phần 
mềm một cửa điện tử và chữ ký số trên địa bàn huyện. 
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- Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, cây xanh khu vực tổ chức Lễ và Khu vực 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

- Chỉ đạo Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện bố trí người phối 
hợp trong khâu trình diễn và cắt băng công bố vận hành. 

- Chuẩn bị các dụng cụ và người phục vụ cắt băng. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều 
kiện tổ chức Lễ và điều hành chương trình của buổi lễ. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao  

- Tổ chức tuyên truyền về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 
nói chung và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn trong thời gian qua. 

- Thực hiện trang trí bên ngoài và bên trong nơi tổ chức Lễ và phục vụ âm 
thanh của buổi Lễ. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan 
liên quan thực hiện video trình diễn quy trình vận hành Hệ thống phần mềm một 
cửa điện tử, chữ ký số trên địa bàn huyện (khoảng 15 phút) và trình diễn thử trước 
16 giờ ngày 26/12/2019. 

- Dự và đưa tin về buổi Lễ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, 
UBND thị trấn Vĩnh Thạnh có trách nhiệm phối hợp thực hiện mô hình trình diễn 
về Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và chữ ký số văn bản điện tử. 

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện cử cán bộ, công chức, viên chức của cơ 
quan, đơn vị mình đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đảm 
bảo theo quy định. Lưu ý cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc phải đeo thẻ 
công viên chức, trang phục áo sơ mi trắng dài tay và quần âu màu tối đối với nam, 
áo dài truyền thống đối với nữ, đảm bảo lịch sự, thuận tiện trong quá trình vận 
hành quy trình trình diễn. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ công bố vận hành Hệ thống phần mềm một 
cửa điện tử trên địa bàn huyện của UBND huyện Vĩnh Thạnh./. 

  
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- VNPT Bình Định; KT. CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy; PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 
- CN VPĐKĐĐ huyện; 
- UBND TTVT; 
- Lưu: VT, K6, K7. 

 Huỳnh Đức Bảo  
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