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của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

TT Nội dung 

thực hiện 

Cơ quan 

tổng hợp 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 

Sản phẩm dự 

kiến hoàn 

thành 

1. 

Thống kê kết 

quả giải quyết 

TTHC tại các 

Vụ; Tổng cục, 

các Cục thuộc 

Bộ  

Văn 

phòng Bộ 

Các Vụ 

có TTHC; 

Tổng cục, 

các Cục 

thuộc Bộ  

TTCNTT Tháng 7/2021 

- Thống kê được 

số lượng kết quả 

giải quyết 

TTHC còn hiệu 

lực. 

- Số lượng kết 

quả giải quyết 

TTHC đã 

được trả cho 

người dân 

bằng phương 

thức điện tử 

(bằng văn bản 

ký số). 

- Số lượng 

TTHC có khả 

năng ưu tiên 

thực hiện việc 

số hóa kết quả 

giải quyết 

TTHC. 

2.Triển khai thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực 

2.1 

Xây dựng, 

nâng cấp hệ 

thống thông tin 

phục vụ triển 

khai công tác 

số hóa kết quả 

giải quyết 

TTHC 

TTCNTT 

TTCNTT, 

Tổng cục, 

các Cục 

thuộc Bộ  

Văn 

phòng 

Bộ, các 

Vụ có 

TTHC 

Năm  

2021-2025 

Hệ thống 

thông tin 

được xây 

dựng, vận 

hành 

2.2 

Trên cơ sở kết 

quả thống kê 

kết quả giải 

quyết TTHC 

tại các cơ 

quan, đơn vị 

tiến hành lựa 

Văn 

phòng Bộ 

Các Vụ 

có TTHC; 

Tổng cục, 

các Cục 

thuộc Bộ 

TTCNTT 

- Giai đoạn 1 

(Tháng 8/2021): 

40% kết quả giải 

quyết TTHC 

còn hiệu lực 

được số hóa. 

 

Số lượng kết 

quả giải quyết 

TTHC còn 

hiệu lực được 

số hóa 



2 

 

 

chọn các 

TTHC phù 

hợp để thực 

hiện số hóa kết 

quả giải quyết 

TTHC còn 

hiệu lực (ưu 

tiên các TTHC 

đã thực hiện 

cung cấp dịch 

vụ công ở mức 

3,4;..…) 

- Giai đoạn 2: 

Từ 2022-2025. 

2.3 

Kết nối, chia 

sẻ dữ liệu 

trong giải 

quyết TTHC 

trên môi 

trường điện tử TTCNTT 

TTCNTT, 

Tổng cục, 

các Cục 

thuộc Bộ 

Văn 

phòng 

Bộ, các 

Vụ có 

TTHC 

- Giai đoạn 1 

(Quý IV/2021): 

40% kết quả giải 

quyết TTHC 

còn hiệu lực 

được số hóa, kết 

nối, chia sẻ. 

- Giai đoạn 2: 

Từ 2022-2025. 

Các kết quả 

giải quyết 

TTHC còn 

hiệu lực được 

số hóa và kết 

nối, chia sẻ 

dữ liệu trong 

giải quyết 

TTHC trên 

môi trường 

điện tử 

3.  

Kiểm tra việc 

triển khai, 

thực hiện kế 

hoạch số hóa 

kết quả giải 

quyết TTHC 

còn hiệu lực 

Văn 

phòng Bộ, 

TTCNTT 

Các Vụ 

có TTHC; 

Tổng cục, 

các Cục 

thuộc Bộ 

Các cơ 

quan, 

đơn vị có 

liên quan 

Hàng năm 
Báo cáo kết 

quả thực hiện 
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