
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 25 thảng 01 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch kiếm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin 
và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021

B ộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VÃN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định sổ 150/2016/NĐ-CP ngày 11 thảng 11 năm 2016 của 
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Chỉnh phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định so 92/2017/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 ¿háng 4 nàm 2018 của 
Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thồng-trorrg giải quyết 
thủ tục hành chính;

Cản cứ Nghị định sổ 45/2020/NĐ-CP ngày 08 thảng 4 năm 2020 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết sổ 01/NQ-CP ngày 01 thảng 01 năm 2021 của Chỉnh phủ 
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết sổ 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 
năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định sổ 999/QĐ-VPCP ngày 17 thảng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt Kiến trúc Chỉnh phủ điện 
tử của Văn phòng Chỉnh phủ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục 
hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng 
Chính phủ năm 2021.



Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí 
ngân sách nhà nước cấp năm 2021 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kính 
phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 
Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tinh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP,
Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: VT, KSTT (2), NVH.
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