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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến                                          

của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng  

 

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 

cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội 

dung đã được xác định trong Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 

2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP).  

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn dự kiến hoàn thành và trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện và kết quả 

triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP 

tới các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan; thể hiện sự 

đóng góp hiệu quả của tỉnh vào quá trình chuyển đổi số, công nghiệp hóa, hiện 

đại hoá đất nước. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, trách nhiệm thực hiện 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng của tỉnh trong bối cảnh nước ta đang chủ động tham gia thực hiện 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển dựa trên chuyển đổi số, đổi 

mới sáng tạo. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan 

trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó 

khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của 

các cơ quan, đơn vị để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị 

định số 42/2022/NĐ-CP. 
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- Ưu tiên, quan tâm, bố trí các điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các 

điều kiện khác bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP đúng 

tiến độ và có hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà 

nước, các nội dung của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

- Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy 

định kỹ thuật, văn bản quản lý liên quan tạo căn cứ, cơ sở pháp lý triển 

khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh 

mạng theo quy định tại Chương IV của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP để cung 

cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến được liên tục, hiệu quả.  

- Kết nối toàn diện, triệt để Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công và 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường 

mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC) để thực 

hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước. 

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác thực thi các quy định 

của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

(Các nhiệm vụ cụ thể trong Phụ lục đính kèm). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực hiện 

theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; báo cáo, đánh 

giá kết quả thực hiện, định kỳ hàng quý (hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu 

cầu) về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng 

dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này tại các cơ 

quan, đơn vị để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP(1), VXNV(2); 

- Lưu: VT, VXNV(D). 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Vượng 



Phụ lục 

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2022/NĐ-CP 

 (Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày       tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian           

hoàn thành 

1 

Rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ thông 

tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan theo quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP 

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố 

Sở Thông tin và Truyền thông 
Quý 

IV/2022 

2 

Rà soát các thủ tục hành chính để xác định 

và đăng ký dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình, dịch vụ công trực tuyến một phần 

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố 

- Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

Quý 

IV/2022 

3 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình, dịch vụ công trực tuyến một phần 

Sở Thông tin và Truyền thông 

- Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố 

Quý 

IV/2022 

4 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi 

Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác 

thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Hà Nam  

Sở Thông tin và Truyền thông 

- Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố 

Năm 2023 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian           

hoàn thành 

5 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi 

Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và Truyền thông 

- Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố 

Năm 2023 

6 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn khi triển khai 

cổng/trang thông tin điện tử phải là  

thành phần của Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn 

Thường 

xuyên 

7 

Kết nối toàn diện, triệt để Cổng thông 

tin điện tử, Cổng Dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ 

cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ 

số (Hệ thống EMC) để thực hiện đo 

lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc 

cung cấp và hiệu quả sử dụng thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến của các cơ 

quan nhà nước 

Sở Thông tin và Truyền thông 

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố 

Thường 

xuyên 

8 

Khai thác các công cụ dùng chung do Bộ 

Thông tin và Truyền thông cung cấp để 

phát triển Cổng thông tin điện tử và 

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin 

một cửa điện tử  

Sở Thông tin và Truyền thông 

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố 

Thường 

xuyên 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian           

hoàn thành 

9 

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông 

tin, an ninh mạng theo quy định tại 

Chương IV của Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP để cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến được liên tục, 

hiệu quả 

Sở Thông tin và Truyền thông 

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố 

Thường 

xuyên 

10 

Bố trí nguồn kinh phí để triển khai một 

số nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị định 

số 42/2022/NĐ-CP  

- Sở Tài chính 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố   

Hằng năm 

11 

Tổ chức và thực hiện tuyên truyền các 

nội dung của Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP đến các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan  

- Các Sở, ban, ngành 

- Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố 

- Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Các cơ quan báo chí, truyền 

thông 

Thường 

xuyên 
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