
1 

 

 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 
BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP 

*** 

Số: 54-KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Công trình thanh niên “Nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4” tại các Sở, ngành Thành phố 
------------- 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, 

Ban Thường vụ Đoàn Khối ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công trình thanh niên 

“Nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4” tại các Sở, ngành Thành phố, cụ thể như sau:  

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Góp phần tham gia thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm đột phá 

trong cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, tham gia thực 

hiện “Năm dân vận chính quyền”, góp phần đảm bảo sự hài lòng của người dân; khắc 

phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho 

người dân và doanh nghiệp.  

- Thực hiện hiệu quả Quyết định số: 2421/QĐ-UBND, ngày 06/6/2018 về việc ban 

hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của Thành phố đến năm 2020 

theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 15/3/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố. 

- Góp phần triển khai, thực hiện hiêu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí 

điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. 

- Đảm bảo các nội dung chỉ đạo của Đoàn Khối, công tác triển khai thực hiện 

đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ sở Đoàn có liên quan, đảm bảo 

tính thiết thực, hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu đề ra của công trình. 

 

II. CHỈ TIÊU: 

1. Phấn đấu tăng ít nhất 10% số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 so với năm 2018 (Tăng từ 220 lên 242 dịch vụ 

công trực truyến mức độ 3,4), đảm bảo theo Kế hoạch công tác Cải cách hành chính 

trên địa bàn Thành phố năm 2019 được ban hành theo Quyết định số: 6058/QĐ-

UBND, ngày 28/12/2018 của UBND Thành phố. 

2. Phấn đấu tăng 10% tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến tại các Sở, ngành Thành phố (có áp dụng dịch vụ công trực tuyến) so với năm 

2018. Mốc thời gian tính từ 15/3/2018 đến 30/11/2018. 

 

III. THỜI GIAN, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: 

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 11/2019. 

2. Phạm vi thực hiện:  Tại các cơ sở Đoàn (Sở, ngành) thuộc Khối. 

3. Đối tượng thực hiện:  Đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc Sở, ngành Thành phố (thuộc Khối). 
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IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:   

 Xây dựng và phát huy các ấn phẩm tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng 

như tờ gấp, bảng điện tử, banner, standee, băng rôn, đoạn phim ngắn, … trên nhiều 

phương tiện, địa điểm như tại trụ sở làm việc, trên các trang mạng xã hội, trên cổng 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và của Đoàn Khối, trên các phương tiện báo, đài 

hoặc hướng dẫn trực tiếp cho người dân thông qua các buổi tuyên truyền. 

1.1. Đối với Đoàn Khối: 

- Đoàn khối xây dựng, phát hành ít nhất 14 sản phầm tuyên truyền trong năm và 

định hướng các nội dung tuyên truyền ở cơ sở. 

- Phối hợp, ráp nối với các địa phương trên địa bàn Thành phố, lồng ghép các 

nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trong các hoạt động, phong trào tình 

nguyện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, các buổi tập huấn, tọa đàm. 

1.2. Đối với cơ sở Đoàn: 

- Quán triệt rõ cho đoàn viên, thanh niên hiểu về ý nghĩa, mục đích, chủ trương 

của Thành phố về sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức của cán 

bộ, công chức trẻ trong thực hiện thủ tục hành chính.  

- Phát huy các sản phẩm tuyên truyền của cấp Khối; Chủ động xây dựng các sản 

phẩm giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị 

trên các phương tiện thông tin tại đơn vị, mạng xã hội, internet. 

- Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng bộ tài liệu hoặc cẩm nang, tài 

liệu phù hợp để hướng dẫn cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp. 

- Đoàn Báo Sài Gòn Giải phóng, Đoàn Đài truyền hình Thành phố, Đoàn Đài 

tiếng nói nhân dân Thành phố, mỗi đơn vị tham mưu phát sóng, đăng tin ít nhất 03 

chương trình, bài viết trong năm về nội dung: các mô hình, giải pháp hay trong cải 

cách hành chính của cơ quan đơn vị trong việc tập trung hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp được thuận lợi tiếp cận và được giải quyết thủ tục hành chính, mô hình dịch vụ 

công trực tuyến, các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công 

chức, viên chức trẻ tham gia cải cách hành chính, đánh giá mức độ hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp. 

- Các cơ sở Đoàn có thực hiện dịch vụ công trực tuyến: nghiên cứu xây dựng 

các sản phẩm tuyên truyền để hướng dẫn quy trình, nâng cao ý thức của người dân và 

doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành 

chính. Xây dựng các cơ chế hỗ trợ trả lời các thắc mắc của người dân, doanh nghiệp 

khi tham gia dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức đa đạng và cách thức trực 

tiếp tại cơ quan đơn vị, hoặc gián tiếp thông qua báo đài, trang mạng xã hội. 

- Các cơ sở Đoàn chưa thực hiện dịch vụ công trực tuyến: chủ động tham mưu 

cho cấp ủy thiết kế các sản phẩm tuyên truyền để chuẩn bị cho công tác chuẩn hóa các 

thủ tục hành chính tham gia dịch vụ công trực tuyến. 

- Đối với các cơ sở Đoàn còn lại cùng tham gia tuyên truyền các sản phẩm do 

Đoàn Khối ban hành. 

 

2. Bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 

bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên:  

2.1. Đối với Đoàn Khối: 
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- Định kỳ tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đoàn viên, thanh 

niên trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính, tiếp công dân, ứng xử, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công việc, sáng tạo hiệu quả.   

- Hướng dẫn và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát huy những ý tưởng sáng tạo, 

hiến kế, giải pháp giúp giảm thời gian thụ lý giải quyết hồ sơ; chuyên môn hóa quy 

trình thủ tục; số hóa và chia sẽ nội bộ các dữ liệu lưu trữ giúp cho việc khai thác và sử 

dụng dữ liệu, thông tin một cách nhanh chóng, chính xác; giải pháp vận dụng tối đa 

các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.  

2.2. Đối với cơ sở Đoàn: 

- Xây dựng các tài liệu, sổ tay hướng dẫn về thủ tục hành chính, quy trình giải 

quyết, dịch vụ công trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên. 

- Phát động thực hiện các chuẩn mực về tác phong, văn hóa ứng xử của người 

cán bộ, công chức trẻ phù hợp với quy tắc ứng xử của ngành gắn với việc "Xây dựng 

giá trị mẫu hình thanh niên Khối". 

- Các cơ sở Đoàn có thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Mỗi cơ sở Đoàn đăng 

ký 01 công trình thanh niên gắn với tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến, mỗi đoàn viên, thanh niên đăng ký công trình, phần việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, gắn chuyên môn. 

 

3. Các hoạt động thực hiện: 

3.1. Các nội dung thường xuyên: 

* Đối với Đoàn Khối: 

- Thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình, thực trạng thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến tại các đơn vị thuộc Khối để kịp thời bàn bạc, đưa ra giải pháp. 

- Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông: là bộ phận thường trực giúp Ban Thường 

vụ Đoàn Khối đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 

các cơ quan đơn vị. 

- Căn cứ vào các kết quả và hiệu quả đạt được, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ có 

khen thưởng, động viên đối với cơ sở Đoàn thực hiện tốt và có hình thức phê bình, kỷ 

luật đối với cơ sở Đoàn thiếu nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Đoàn Khối. 

* Đối với cơ sở Đoàn: 

- Thường xuyên lồng ghép các nội dung thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong 

sinh hoạt chi đoàn, xem đây là nội dung quan trọng cần thực hiện trong năm 2019 và 

những năm tiếp theo.  

- Kịp thời tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đoàn viên, thanh 

niên trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tham gia dịch vụ 

công trực tuyến. 

- Các cơ sở Đoàn có thực hiện dịch vụ công trực tuyến:  

+ Thực hiện đánh giá sơ bộ, các nhận định về việc triển khai, sự tham gia của 

đoàn viên thanh niên, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, những tồn tại, 

hạn chế, mặt được của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị. Kịp 

thời đề xuất cấp ủy lãnh đạo đơn vị và Đoàn Khối các biện pháp nhằm làm tăng tỷ lệ 

người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính qua mạng. 

+ Tham mưu cách thức thu thập và xử lý các phản hồi của người dân thông qua 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
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+ Hướng dẫn và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát huy những ý tưởng sáng tạo, 

hiến kế, giải pháp giúp giảm thời gian thụ lý giải quyết hồ sơ; chuyên môn hóa quy 

trình thủ tục; số hóa và chia sẽ nội bộ các dữ liệu lưu trữ giúp cho việc khai thác và sử 

dụng dữ liệu, thông tin một cách nhanh chóng, chính xác; giải pháp vận dụng tối đa 

các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Các cơ sở Đoàn chuẩn bị thực hiện dịch vụ công trực tuyến: thực hiện đánh 

giá các mặt được và hạn chế trong các khâu chuẩn bị để thực hiện thủ tục hành chính 

trên cổng dịch vụ công trực tuyến. 

- Cơ sở Đoàn kịp thời phát hiện và đề xuất Đoàn Khối và cấp ủy lãnh đạo đơn 

vị khen thưởng đối với đối với tập thể, cá nhân có những thành tích tiên tiến trong thực 

hiện công trình. 

3.2 Các hoạt động cao điểm: 

* Đối với Đoàn Khối: 

- Tổ chức phát động 03 ngày cao điểm “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ 

tục hành chính”, chương trình “Giờ thứ 9” vào tháng tháng 5, 7, 9/ 2019. Phân công 

Đoàn Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố, Đoàn Cục thuế Thành phố, Đoàn Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thành phố thực hiện điểm các ngày cao điểm trên, các đơn vị 

còn lại tổ chức tại đơn vị. 

- Phát động và tổ chức hội thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ”, phấn đấu có 1.000 ý 

tưởng, sáng kiến trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ. 

- Tổ chức tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" cấp 

Khối, các tọa đàm; Hội thi "Cải cách hành chính", chủ đề “Vì dân phục vụ”. 

* Đối với cơ sở Đoàn : 

- Thông qua hoạt động của "Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành 

chính", "Giờ thứ 9" và phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ để 

nỗ lực hoàn thành các hồ sơ hành chính được giao đúng hạn và đảm bảo quy định. 

- Vận động đoàn viên, thanh niên rà soát lại tất cả các biểu, mẫu, quy trình thủ 

tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; kiến nghị các cơ quan chức năng điều chỉnh, sửa 

đổi các quy trình, biểu mẫu không cần thiết hoặc đề xuất các sáng kiến, hiến kế tham 

gia cải cách hành chính. 

- Thực hiện đánh giá sơ bộ, các nhận định về việc triển khai, sự tham gia của 

đoàn viên thanh niên, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, những tồn tại, 

hạn chế, mặt được của việc thực hiện giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân, dịch 

vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị. Kịp thời đề xuất cấp ủy lãnh đạo các đơn vị các 

biện pháp nhằm làm tăng tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn.  

 

4. Công tác kiểm tra, đánh giá:  

- Định kỳ hàng tháng Ban chấp hành các cơ sở Đoàn căn cứ vào tỷ lệ người dân, 

daonh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại cơ quan, đơn vị để có sự 

đánh giá, từ đó có những định hướng, chỉ đạo cụ thể giúp cho đoàn viên, thanh niên 

trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp.  

- Định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện công trình thanh niên tại Ban chấp hành các cơ sở Đoàn có thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến. 

- Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông: hàng tháng báo cáo Ban Thường vụ 

Đoàn Khối về tỷ lệ tham gia dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ đúng, trễ hạn của các 
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cơ quan, đơn vị có thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc những vấn đề khác được 

Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành lập Tổ công tác cấp Khối: 

- Tổ trưởng: Đ/c Phạm Văn Linh - UVBTV Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Khối. 

- Tổ phó: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Bí thư Đoàn Khố. 

- Thành viên: 

+ Đ/c Tống Thị Thùy Dương - UBVTV, Chánh Văn phòng Đoàn Khối. 

+ Đ/c Đàm Thị Hải Quỳnh - UVBTV, Phó Ban Tuyên giáo Đoàn Khối. 

+ Đ/c Châu Minh Hiền - UVBTV Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Sở Nội vụ Thành phố. 

+ Đ/c Võ Đức Tân - UVBCH ĐK, Bí thư Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông TP. 

+ Đ/c Nguyễn Đình Đạo - UVBCH Đoàn Khối, Phó Bí thư Đoàn Văn phòng 

Ủy ban nhân dân Thành phố. 

+ Đ/c Bí thư các cơ sở Đoàn có thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

* Nhiệm vụ 
- Xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai, định hướng các hoạt động và theo 

dõi tiến độ, kịp thời chỉ đạo cơ sở thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu 

công tác khen thưởng cho các đơn vị cơ sở Đoàn có thành tích trong việc tham gia 

thực hiện công trình.  

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện các tuyến tin, bài viết về 

ý nghĩa, nội dung công trình trên các phương tiện truyền thông; đánh giá kết quả thực 

hiện, tham mưu khen thưởng, động viên đối với cơ sở Đoàn thực hiện tốt và có hình 

thức nhắc nhở, phê bình đối với cơ sở Đoàn thiếu nghiêm túc trong việc triển khai thực 

hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối. 

 

2. Đối với cơ sở Đoàn: 

- Mục tiêu đặt ra đến cuối tháng 11/2019: phấn đấu tăng ít nhất 10% số lượng 

thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 so với 

năm 2018; Phấn đấu tăng 10% tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến so với năm 2018. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo cấp ủy các công việc thực hiện theo mục 

IV, có phân công cho chi đoàn trực thuộc thực hiện hiệu quả các nội dung theo phân 

công của kế hoạch này. 

- Cơ sở Đoàn có thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Chủ động tổ chức các hoạt 

động gắn với thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn 

vị, phối hợp với các đơn vị trong Khối và các cơ sở Đoàn khác ngoài Khối tổ chức 

thực hiện hiệu quả công trình.  

- Đối với các đơn vị chuẩn bị thực hiện dịch vụ công trực tuyến: cơ sở Đoàn tại 

đơn vị đó chủ động tham mưu với cấp ủy đăng ký các phần việc tham gia xây dựng, 

hoàn thành các thủ tục dịch vụ công trực tuyến. 

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn Khối trong quá trình 

triển khai thực hiện, nghiệm thu công trình, lưu ý công tác đánh giá hiệu quả, ghi nhận 

sự tham gia của người dân và doanh nghiệp, công tác thông tin tuyên truyền về việc 

thực hiện công trình. 

- Sau mỗi nội dung, tiến hành đánh giá hiệu quả công trình, bằng hình thức 

khảo sát, tiếp nhận đánh giá trực tiếp từ người dân và doanh nghiệp. 
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- Đối với các đơn vị báo chí, xuất bản chủ động và chịu trách nhiệm tuyên 

truyền, thực hiện tin bài liên quan đến quá trình và kết quả thực hiện công trình. 

- Phân công Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tổng hợp, đánh giá 

và báo cáo Ban Thường vụ Đoàn Khối các tỷ lệ, số liệu mà người dân và doanh nghiệp 

tham gia dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Thành phố tại địa chỉ 

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/.  

 

3. Tiến độ thực hiện: 

- Tháng 02/2019: Dự thảo, trình Ban Thường vụ Đoàn khối 

- Đầu tháng 03/2019: Xin ý kiến Thường trực Đảng ủy Khối. 

- Cuối tháng 3/2019: Triển khai Kế hoạch 

- Cuối tháng 3/2019 đến tháng 11/2019: Thực hiện Kế hoạch 

- Tháng 11/2019: Tổng kết, rút kinh nghiệm. 

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công trình thanh niên năm 2019 “Nâng cao tỷ lệ 

người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4” tại các Sở, 

ngành Thành phố, đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện. 

 
Nơi nhận:    

- Thành Đoàn: TT, Ban TG, Ban CNLĐ, 

Ban Kiểm tra, VP; 

- ĐUK: TT, Ban Dân vận, VP; 

- Cấp ủy các đơn vị có tên; 

- Các cơ sở Đoàn có tên; 

- Lưu: VP (D). 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI 

BÍ THƯ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Linh 
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