
Văn phòng Chính phủ yêu cầu chỉ đạo tổ chức triển khai 

 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

 

Ngay sau khi 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 được ban hành. Ngày 

16/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2995/VPCP-KSTT yêu cầu: 

Thứ nhất, thực hiện 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. 

 

 

Thứ  hai, 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. 

Thứ ba, 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. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx


Thứ tư, 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. 

Thứ năm, 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. 

                                                                                Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 


