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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31 /BC-STTTT 

 

Hà Tĩnh, ngày 11  tháng 4 năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND 

ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh, Quý I/2019 

 

Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc 

tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình thực hiện 

trong Quý I/2019 như sau: 

 1. Tình hình thực hiện các nội dung Chỉ thị 

 a) Về công tác chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống DVCTT 

mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp: 

Sau khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã có Công văn số 379/STTTT-CNTT ngày 21/5/2018 đôn đốc 

các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện quán triệt, phổ biến đến tất cả các cán bộ 

công chức của cơ quan; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức 

đến người dân, doanh nghiệp về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua hệ thống Bưu điện.  

Trong Quý I/2019, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã tiếp 

tục triển khai thực hiện, đồng thời bố trí cơ bản các nhiệm vụ của Chỉ thị số 

08/CT-UBND thông qua Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019. Riêng một số 

địa phương đã có thêm các văn bản triển khai cụ thể: 

- UBND huyện Can Lộc có 02 công văn: Số 05/UBND ngày 03/01/2019 

của về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ công năm 2019; số 84/UBND-VHTT 

ngày 11/01/2019 về việc thực hiện hồ sơ công việc và dịch vụ công trực tuyến 

cho các trường học. 

- UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 

30/01/2019 về tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 

dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện. 

- UBND thành phố Hà Tĩnh có 02 văn bản: Kế hoạch số 47/KH-UBND 

ngày 13/3/2019 về tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh trong năm 2019 và Công văn số 

598/UBND-VHTT ngày 21/3/2019 về việc tiếp tục tuyên truyền khai thác, sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. 
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- UBND huyện Nghi Xuân có Công văn số 403/UBND-VP ngày 

26/3/2019 về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn 

huyện. 

 b) Về công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, 

doanh nghiệp tích cực tham gia DVCTT: 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống 

truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, 

Báo Hà Tĩnh đã có 20 tin bài, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 01 chuyên 

đề và 15 tin, phóng sự tập trung tuyên truyền về hiệu quả, sự hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cổng Thông tin điện tử 

của tỉnh có 20 tin, bài; Trung tâm Hành chính công tỉnh thông qua mạng xã hội 

Zalo có 03 tin, bài; Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn có 200 tin, bài. Hệ thống truyền thanh cơ sở đã tiếp phát trên 1.200 lượt 

tuyên truyền về cách thức sử dụng DVCTT. 

- UBND huyện Lộc Hà đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ công 

chức cấp huyện, cấp xã và người dân, doanh nghiệp về cách thức khai thác, sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với tổng số học viên khoảng 150 người. 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ 

công chức cấp huyện, cấp xã và người dân, doanh nghiệp về cách thức khai thác, 

sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3 với tổng số học viên khoảng 170 người. 

 - UBND huyện Can Lộc tổ chức tập huấn, hướng dẫn về cách thức khai 

thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho hiệu trưởng, cán bộ chuyên 

trách CNTT của các trường mần non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện 

với 150 học viên (tổ chức thành 3 lớp), vừa tập huấn về lý thuyết, vừa hướng 

dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính, do đó, các học viên có thể khai thác, sử 

dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tạo một kênh tuyên truyền, 

hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho giáo viên, học sinh và phụ huynh tại 

trường. 

c) Về bảo đảm hệ thống DVCTT mức độ 3 của cơ quan, đơn vị, địa 

phương được vận hành ổn định, đúng quy định và quy trình:  

Trong Quý I năm 2019, hệ thống DVCTT mức độ 3 của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh vận hành ổn định, đúng quy định và quy trình của thủ tục 

hành chính. Tuy nhiên, việc cập nhật các thông tin đôi khi chưa kịp thời dẫn đến 

vẫn còn hiện tượng báo về hồ sơ chậm, quá hạn.... trên phần mềm hệ thống. 

Việc xây dựng và đưa vào vận hành các DVCTT mức độ 4 mới có ở một 

số cơ quan (Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà 

Tĩnh), còn lại chưa được thực hiện. 

d) Về thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống DVCTT mức độ 3 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc 

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống DVCTT mức độ 3 trên địa bàn tỉnh. 
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Thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công, lồng ghép 

nội dung quán triệt và phổ biến về quy chế này đến cán bộ công chức, người dân 

và doanh nghiệp trong ngành, địa phương. 

- Các thủ tục hành chính thường xuyên được Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh cập nhật trên Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh. Các 

cơ quan, đơn vị quản lý và phối hợp cập nhật kịp thời các DVC mức độ 3, mức 

độ 4 của đơn vị mình. 

- Các quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được các cơ quan công 

khai, hướng dẫn trên Cổng DVC của đơn vị và Cổng thông tin dịch vụ công của 

tỉnh. Các hồ sơ nộp qua hệ thống DVC mức độ 3, 4 được xử lý đúng và trước 

hạn, không có hồ sơ quá hạn. 

- Việc báo cáo định kỳ về cung cấp, khai thác, sử dụng DVC mức độ 3, 4 

theo quy định tại Quy chế chưa được các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Hàng 

tháng, Sở đôn đốc để lấy số liệu, còn tổng hợp đầy đủ thông tin theo mẫu báo 

cáo quý hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện. 

đ) Phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh để sử dụng các dịch vụ 

thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ thu phí, lệ phí qua Bưu điện: 

 - Việc nộp phí trực tuyến mới được thực hiện ở một số ngành: Sở Công 

thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Hà 

Tĩnh với hình thức chuyển khoản. Còn lại chưa triển khai được, nguyên nhân là 

do các đơn vị chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Việc phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh để sử dụng các dịch 

vụ thanh toán trực tuyến hoặc dịch vụ thu phí, lệ phí qua Bưu điện nhằm giảm 

thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục 

hành chính chưa được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện.  

e) Phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo 

quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích: 

- Có khoảng 16.917 lượt hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công 

ích (trong đó 14.004 lượt hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công các huyện và 

2.873 lượt hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh) trên tổng 102.421 hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính phát sinh, đạt tỷ lệ 16,5% (tăng 5% so với Quý I 

năm 2018). 

- Ở lĩnh vực nộp phạt giao thông, hồ sơ BHXH: Đã tiếp nhận 2.136 hồ sơ, 

trong đó có1.793 hồ sơ BHXH và 344 hồ sơ nộp phạt giao thông (tăng 6% so 

với Quý I năm 2018). 

- Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính 

công ích của các sở, ngành, địa phương vẫn chưa phát sinh hồ sơ. 
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 2. Về hiệu quả sử dụng DVC mức 3, mức 4 

 Đến hết Qúy I/2019, hiệu quả sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 

đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến/ tổng số hồ sơ vẫn 

chưa thực sự cao, chưa bảo đảm theo yêu cầu. Trong 3 tháng đầu năm 2019, 

tổng số hồ sơ nộp qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 (không tính các dịch vụ 

công do cơ quan Trung ương triển khai, các cơ quan thuộc tỉnh áp dụng) là 

2.668 hồ sơ/tổng số 34.996 hồ sơ phát sinh (đạt tỷ lệ 7,68%). Số lượng hồ sơ 

phát sinh đã tăng hơn 30 lần so với Quý I/2018 song tỷ lệ chưa đảm bảo theo 

Chỉ thị và các yêu cầu về cải cách hành chính (từ 20% trở lên). 

 3. Một số hạn chế, nguyên nhân: 

a) Trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền: 

Công tác chỉ đạo, tuyên truyền đã được các cơ quan, đơn vị tích cực triển 

khai. Tuy nhiên, một số cơ quan, đặc biệt là các sở, ban, ngành cấp tỉnh chưa 

quan tâm, chỉ đạo sát sao trong việc tuyên truyền, nâng cao hiệu quả của hệ 

thống DVCTT. Công tác tập huấn, hướng dẫn về DVCTT mức độ 3, 4 chủ yếu 

được thực hiện tại các UBND cấp huyện. 

Nguyên nhân: 

Một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của 

việc khai thác và sử dụng hệ thống DVCTT dẫn tới thiếu sự quan tâm, chỉ đạo 

sát sao. Một số cán bộ chuyên trách CNTT chưa thực sự quyết liệt trong công 

tác tham mưu. 

b) Trong phát huy hiệu quả DVCTT mức 3, 4: 

Mặc dù các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai các nội 

dung theo Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh, đặc biệt tập trung vào nội 

dung tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhưng đến nay hiệu quả vẫn chưa thực sự 

cao, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến/ tổng số hồ sơ đã có chuyển biến song chưa nhiều. 

Nguyên nhân: 

- Việc nộp hồ sơ trực tuyến đối với phần lớn người dân vẫn đang là một 

hình thức mới mẻ. Thói quen của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến, người dân, doanh nghiệp ngại trong việc quét tài liệu để sử 

dụng dịch vụ công, tâm lý muốn gặp thẳng cán bộ một cửa để kiểm tra hồ sơ 

trước lúc nộp. Kỹ năng khai thác CNTT của người dân, doanh nghiệp còn hạn 

chế, thiếu trang thiết bị.  

 - CSDL dùng chung còn thiếu, người dân, doanh nghiệp khi sử dụng 1 

dịch vụ công trực tuyến nào cũng phải khai báo lại thông tin, scan lại hồ sơ, giấy 

tờ như: CMND, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng 

ký kinh doanh,… 

c) Trong tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích: 

Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC chỉ mới phát sinh ở lĩnh vực hồ sơ 

BHXH, hiện chưa có hồ sơ TTHC của các Sở thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ qua 
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dịch vụ BCCI nên tiêu chí thành phần 7.3.2 trong bộ chỉ số Par index cấp tỉnh 

chưa có điểm.  

Nguyên nhân: 

- Người dân, doanh nghiệp vẫn chưa có thói quen thực hiện TTHC qua 

Bưu điện, chưa thật sự tin tưởng giao hồ sơ của mình để Bưu điện giải quyết hộ; 

vẫn còn tư tưởng muốn đến thực hiện trực tiếp tại các cơ quan hành chính. 

- Các đơn vị chưa đánh giá đúng tầm quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích dẫn tới chưa có sự 

chỉ đạo sát sao, các công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa chưa tích cực 

truyền thông tới người dân, doanh nghiệp lợi ích của DVCTT và dịch vụ tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.  

 3. Đề xuất, kiến nghị: 

 - Đề nghị đưa nội dung đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 08 của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh vào trong các cuộc họp UBND tỉnh hàng tháng. 

 - Đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị một 

số nội dung cụ thể để thực hiện Chỉ thị 08 hiệu quả hơn (có dự thảo văn bản kèm 

theo). 

 - Cho triển khai thực hiện cấp bằng lái xe và xác nhận lí lịch tư pháp đến 

xã theo hình thức trực tuyến và thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

 - Triển khai Đề án Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính 

công qua dịch vụ Bưu chính công ích thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ngay 

sau khi được phê duyệt. 

 - Cho triển khai xây dựng các CSDL cần thiết đáp ứng yêu cầu cung cấp 

DVCTT cho người dân, doanh nghiệp./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 

 


		2019-04-11T17:23:11+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông<sott_tt@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




