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Hà Tĩnh, ngày  06  tháng 06 năm 2018 

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tuyên truyền cải cách hành hính 

và hiện đại hóa hành chính Quý II năm 2018 
  

A. TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 04/12/2016 của UBND tỉnh 

về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông 

đã hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí cùng các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai, kết quả cụ thể 

sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí 

Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tuyên 

truyền trọng tâm theo Kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: xây dựng và phát sóng hơn 350 bản 

tin, phóng sự ngắn về công tác cải cách hành chính trong chương trình thời sự 

hàng ngày. Thông tin kịp thời về các văn bản, nghị quyết các chính sách liên 

quan đến cải cách hành chính và những vấn đề nhân dân quan tâm trong thực 

hiện các thủ tục hành chính, giới thiệu các mô hình mới, những nhân tố mới 

trong việc thực hiện cải cách hành chính như việc áp dụng CNTT, dịch vụ công 

trực tuyến, ứng dụng CNTT ở cấp xã… 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây 

dựng 06 chuyên đề cải cách hành chính tập trung đi sâu phản ánh về những vấn 

đề quan trọng nhất trong lĩnh vực cải cách hành chính: cấp đổi hộ chiếu; kỷ luật 

kỷ cương hành chính; cải cách hành chính nhìn tư chính quyền cấp xã; nhìn lại 

chỉ số PCI của Hà Tĩnh năm 2017, Giải pháp nâng cao chỉ số PCI, Nhìn lại chỉ 

số cải cách hành chính Par-Index, Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. 

Ngoài ra, các  Chuyên đề Pháp luật và cuộc sống trên sóng truyền hình, 

Mục “Văn bản pháp luật” trên sóng phát thanh đã giới thiệu văn bản quy định 

về chính sách pháp luật đất đai, thuế, công thương, về tinh giảm biên chế, về vấn 

đề cấp phép khai thác khoáng sản, về cải cách thủ tục hành chính tiến tới xây 

dựng nền hành chính hiện đại hóa; dịch vụ công trực tuyến, lồng ghép tuyên 

truyền về CCHC trong các chuyên đề, chuyên mục như: "Gặp gỡ đối thoại", 

“Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Vấn đề cùng quan tâm”, “Nông thôn 

mới”, “Trang Truyền hình các địa phương”…  

- Báo Hà Tĩnh đã xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính trên Báo 

điện tử, đăng tải 300 tin, bài về công tác CCHC trên 2 ấn phẩm báo in và báo 

điện tử. Bên cạnh đó, Tòa soạn tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc CCHC, các thông tin pháp luật, các văn bản 
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hướng dẫn về CCHC; giới thiệu các nội dung cơ bản, tuyên truyền về kết quả, 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài, hiệu quả hoạt động 

của các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện... 

- Báo chí Trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn 

cũng đã có trên 150 tin, bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của 

tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Hành chính công 

tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã; các nổ lực, giải pháp của tỉnh trong đẩy mạnh 

cải cách hành chính, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền các chủ trương, 

quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành 

chính. 

- Các tạp chí, bản tin trong tỉnh có nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác 

CCHC trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn tỉnh: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

hành chính tăng chỉ số hài lòng của người bệnh” (Bản Tin Sức khỏe Hà Tĩnh); 

“Hà Tĩnh tạo bước đột phá trong chính sách phát triển giáo dục mầm non”, “Một 

số chủ trương về quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên các cơ sở...” 

(Bản tin Giáo dục Hà Tĩnh), “Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống 

chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thành phố đô thị loại II” (Bản tin Thành 

phố Hà Tĩnh); Những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015; Một số tiến bộ trong 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Một số vấn đề chính sách và pháp 

luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (Bản tin Luật gia Hà Tĩnh); 

Kết quả triển khai và những định hướng nhằm ứng dụng công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu cải cách trong ngành Thuế hiện nay (Bản tin Thuế Hà Tĩnh)... 

2. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (hatinh.gov.vn) 

 Cổng Thông tin điện tử đã cập nhật hơn 150 tin, bài tuyên truyền về công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Duy trì có hiệu quả chuyên mục 

“Doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”, “Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh 

nghiệp” kịp thời trả lời các thắc mắc, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho doanh 

nghiệp thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp 

cận thông tin và kết nối giải quyết các vướng mắc về pháp lý trong quá trình sản 

xuất kinh doanh. 

3. Kết quả tuyên truyền tại các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền kịp thời, đầy đủ  và thường xuyên các nội  dung  của Kế hoạch Tuyên 

truyền CCHC của tỉnh và Chương  trình  tổng  thể  cải  cách  hành  chính  nhà  

nước  giai  đoạn 2011-2020 mà trọng tâm là việc  triển  khai  thực hiện  cải cách, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 

giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh 

nghiệp và các chủ trương chính sách của tỉnh đối với công tác CCHC, đến  từng  

cán  bộ  công  chức  viên  chức  trong  cơ quan, đơn vị  nhằm  nâng  cao  nhận 

thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên chức 

trong quá trình thực thi công vụ.  

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng fanpage “Hành chính công Hà 

Tĩnh” trên mạng xã hội facebook; đăng tải 30 video clip, bài viết thu hút hàng 
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ngàn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Các Sở, ngành, địa phương đã 

tổ chức phát hành hơn 30 ngàn tờ rơi hướng dẫn các quy định của pháp luật về 

cải cách hành chính, trật tự đô thị, đất đai, nhà ở, kinh doanh, lao động việc 

làm... Tổ chức 90 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng chục 

ngàn lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 35 lớp tập huấn cho trên 

8000 người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Cán bộ trực tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các đơn vị đã trực tiếp 

tư vấn, hướng dẫn người dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để 

khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến .   

Công tác tuyên truyền CCHC trên các Trang Thông tin điện tử của các 

Sở, ngành, địa phương cũng được chú trọng, các thủ tục hành chính được cập 

nhật, công khai kịp thời. Trong đó, tất cả các sở, ngành, địa phương đã kịp thời 

cập nhật các thủ tục hành chính và liên kết đến Cổng dịch vụ công của tỉnh . 

Đồng thời đăng tải trên 2.500 các tin bài, hàng ngàn văn bản chỉ đạo điều hành 

liên quan về hoạt động cải cách hành chính, tuyên truyền pháp luật để mọi người 

dân, tổ chức và doanh nghiệp được biết và thực hiện.  

4. Kết quả tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở  

Hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát trên 2600 lượt chương trình phát 

thanh về công tác cải cách hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở. Bảo đảm tiếp, phát đầy đủ các chương trình truyền 

thanh của tỉnh, trung ương phục vụ nhu cầu nghe - nhìn của bà con nhân dân. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được sự quan tâm của UBND 

tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp nên việc chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức 

thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 đã bước đầu đạt 

được một số kết quả nhất định. 

- Hiệu quả công tác cải cách hành chính nhất là hiệu quả của việc ứng 

dụng CNTT trong CCHC ngày càng rõ nên công tác tuyên truyền được triển 

khai thông suốt. 

- Bước đầu triển khai các biện pháp tuyên truyền CCHC trên môi trường 

mạng xã hội (facebook, zalo...) thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và 

doanh nghiệp; 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Kinh phí phục vụ tuyên truyền cải cách hành chính còn hạn chế, hình 

thức tuyên truyền còn chưa phong phú, đa dạng. 

- Một số sở, ban, ngành, địa phương chưa quan tâm bố trí nguồn lực phục 

vụ công tác tuyên truyền cải cách hành chính; chưa thực hiện đầy đủ quy định 

về xây dựng Kế hoạch, báo cáo công tác tuyên truyền theo quy định. 

- Một số Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn chưa 

tham gia nhiều vào công tác tuyên truyền cải cách hành chính; chưa có nhiều bài 

viết về các sáng kiến về cải cách hành chính, gương cán bộ, công chức tận tụy 

phục vụ nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh. 
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- Trạm truyền thanh cơ sở chủ yếu thực hiện thông báo, hướng dẫn người 

dân tham gia thực hiện một số dịch vụ công trên địa bàn xã, phường, thị trấn 

chưa xây dựng lịch riêng cho hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính. 

B. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trong Quý II năm 2018, hệ thống văn bản về CNTT tiếp tục được lãnh 

đạo UBND tỉnh quan tâm. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh 

ban hành nhiều văn bản, cụ thể:  

- Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 17/05/2018 của UBND tỉnh về tăng cường 

hiệu quả khai thác, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và ban 

hành văn bản 379/STTTT-CNTT ngày 21/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị 

08/CT-UBND của UBND tỉnh. 

- Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-BCĐCNTT 

ngày 06/04/2018 của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh về nhiệm vụ cần tập trung triển 

khai trong 09 tháng cuối năm 2018 và ban hành văn bản số 01/BCĐCNTT ngày 

18/04/2018 của Cơ quan thường trực BCĐ về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm 

vụ trong Quý II/2018 theo Thông báo số 31/TB-BCĐCNTT ngày 06/04/2018. 

- Tham mưu thực hiện các nội dung vể an toàn an ninh thông tin theo 

Công văn số 194/CATTT-TTTV ngày 23/4/2018, Công văn số 109/VNCERT-

KTHT&GS ngày 23/04/2018, Công văn số 85/VNCERT-DPUC của VNCERT 

và triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT quy định hoạt động 

giám sát an toàn hệ thống thông tin. 

- Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị 

và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).  

- Tham mưu viêc hỗ trợ đánh giá lựa chọn và khuyến cáo sử dụng phần 

mềm một cửa điện tử cấp Bộ, tỉnh theo Văn bản số 160/THH-HTTT ngày 

03/4/2018 của Cục Tin học hóa. 

- Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin trong các 

CQNN tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020. 

2. Kết quả về ứng dụng CNTT  

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện 

tử, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

cùng các Kế hoạch của tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả trong việc xây 

dựng Chính quyền điện tử và hiện đại hóa nền hành chính như sau: 

- Hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được duy trì, bảo đảm phục vụ 

cho công tác quản lý nhà nước của các ngành, địa phương. Hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến được triển khai vận hành phục vụ tốt cho các cuộc họp 

trực tuyến của tỉnh với Trung ương và các huyện. Việc ứng dụng hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành tác nghiệp đạt kết quả cao. Hệ thống thư điện tử được 

duy trì ổn định. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên mạng trong nội bộ các cơ 

quan nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện là trên 97% (trừ văn bản mật), cấp xã trên 

62%. 

- Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được 

trang bị máy tính, kết nối Internet. 100% CBCC cấp tỉnh, cấp huyện, 93% 
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CBCC cấp xã được trang bị máy tính. 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp 

tỉnh, 92% cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện có máy chủ (còn huyện Kỳ 

Anh chưa có máy chủ). 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

được cung cấp và ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử.  

- 100% các sở ban ngành, UBND cấp huyện, 205/262 UBND cấp xã có 

Cổng/ trang thông tin điện tử, thông tin được cập nhật liên tục, hiệu quả, tích 

hợp Cổng dịch vụ công của tỉnh; chuyên mục Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà 

nước trả lời được đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc công 

khai minh bạch các nhóm thông tin theo Quyết định 739/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 của UBND tỉnh đã được các cơ quan, địa phương quan tâm triển khai 

nhưng vẫn còn thiếu một số nội dung thông tin chưa đầy đủ và kịp thời. 

- Đến nay đã có 2.173 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp tỉnh và cấp 

huyện, 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho mỗi đơn vị cấp xã. Dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 được triển khai có hiệu quả tại các đơn vị (Cục Thuế 

tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tài chính, Ngân hàng nhà 

nước, Sở Giao thông Vận tải). 

- Việc điều hành, tác nghiệp được nâng lên một bước về tính đồng bộ và 

hiệu quả ứng dụng. Các hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành tác nghiệp, ý kiến 

chỉ đạo, gửi nhận văn bản, tác nghiệp nội bộ, thư điện tử phát huy hiệu quả. 70% 

CQNN có hệ thống CSDL chuyên ngành (đặc biệt hệ thống CSDL của các 

ngành Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động- 

TBXH, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, 

Giáo dục… được ứng dụng và phát huy hiệu quả cao), 100% UBND cấp huyện 

có các hệ thống phần mềm chuyên ngành cho các lĩnh vực (quản lý tài chính, tài 

sản công; quản lý CBCC, quản lý tài nguyên, quản lý bản đồ địa chính, quản lý 

giáo dục, quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý đối tượng, chính sách 

người có công, …). Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử, chữ ký số được ứng 

dụng đồng bộ và hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

- Ứng dụng phần mềm tác nghiệp nội bộ trong các cơ quan đã được triển 

khai ứng dụng nhiều năm nay từ cấp tỉnh đến cấp huyện và một số xã, tuy nhiên 

vẫn còn một số ít cấp xã ứng dụng chưa hiệu quả, trong đó chủ yếu do Lãnh đạo 

xã chưa dùng phần mềm, việc trình duyệt văn bản vẫn chủ yếu dùng văn bản 

giấy. Hệ thống một cửa điện tử đã triển khai hiệu quả tại 13 UBND huyện, thành 

phố, thị xã, đồng thời đang nhân rộng đồng bộ đến cấp xã. 

- Các hệ thống: Công báo điện tử http://qppl.hatinh.gov.vn/; Điều hành tác 

nghiệp; Thư điện tử của tỉnh; Theo dõi YKCĐ tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ 

tốt cho công tác CCHC.  

- Phần mềm quản lý công chức, viên chức được Sở Nội vụ triển khai rộng 

rãi cho tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Hiện 

nay, các đơn vị được triển khai đã tổ chức cập nhật hơn 38.500 hồ sơ cán bộ 

công chức, viên chức vào hệ thống phần mềm (đạt 100%), tuy nhiên vẫn còn 

một số đơn vị chưa cập nhật đầy đủ thông tin đối với từng hồ sơ cán bộ theo quy 

định. Phần mềm quản lý công tác khám chữa bệnh được triển khai có hiệu quả 

tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh từ cấp tỉnh đến trạm y tế xã, phường (Đã 

http://qppl.hatinh.gov.vn/
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liên thông dữ liệu khám chữa bệnh của 13/16 BVĐK tuyến huyện, 94 trạm y tế, 

cấp mã định danh y tế cá nhân đến 1,2 triệu người dân Hà Tĩnh. 

- Sàn Giao dịch TMĐT của tỉnh: Đến nay, Sàn giao dịch TMĐT tỉnh có 

451 doanh nghiệp đăng ký làm thành viên, xây dựng 196 gian hàng. Trong Quý 

II, đã cập nhật gần 240 tin tức, văn bản pháp luật về thương mại điện tử; 260 sản 

phẩm mới cho 94 doanh nghiệp, tăng số lượng chào mua, chào bán trực tuyến 

trên Sàn. Số lần đăng nhập thành viên vào hệ thống lên 41.943 lượt 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm sát sao, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo UBND 

tỉnh, Ban chỉ đạo CNTT tỉnh và cấp ủy chính quyền các cấp nên việc chỉ đạo, 

điều hành cũng như tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2018 đã bước đầu đạt được một số 

kết quả khả quan. 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về ứng dụng 

CNTT tiếp tục được chú trọng rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện kịp thời. 

Tích cực triển khai ngay các nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ đạo triển khai kịp thời 

các chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương về Nghị quyết 36a của Chính 

phủ, Quyết định 45 của Thủ tướng, Chương trình CNTT quốc gia.. 

- Ứng dụng CNTT đã ngày càng có hiệu quả, liên thông và đồng bộ. Hoạt 

động chỉ đạo điều hành đã được kết nối liên thông trực tuyến trong toàn tỉnh 

bằng các phần mềm I-Office, TDOffice, hệ thống gửi nhận văn bản, theo dõi ý 

kiến chỉ đạo và trang điều hành tác nghiệp của tỉnh. Các ứng dụng dùng chung 

khác đã được kết nối liên thông với nhau, tạo sự đồng bộ và đem lại hiệu quả 

cao. Ngành Y tế đã quan tâm, triển khai các ứng dụng CNTT trong quản lý công 

tác khám chữa bệnh từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt số lượng các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 được cung cấp ngày càng lớn, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa 

nền hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai bước đầu 

cho thấy hiệu quả, đã phát sinh nhiều hồ sơ xử lý trực tuyến hơn so với trước 

đây, đặc biệt là các thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ lớn, thường xuyên như: 

Đăng ký kinh doanh, Giấy phép xây dựng,… 

- Chủ động trong công tác bảo đảm an toàn thông tin, thông tin liên lạc 

thông suốt, ngăn ngừa các sự vố về an ninh mạng; 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã phát huy hiệu quả khai thác, sử 

dụng song vẫn chưa cao. Các cơ quan, đơn vị chưa chú trọng nhiều cho việc 

tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho nhân dân, doanh nghiệp trong tiếp cận 

khai thác thông tin, ứng đụng DVC trực tuyến. 

- Chưa có các dự án đầu tư quy mô, tổng thể về CNTT cho toàn tỉnh nên 

đang tồn tại nhiều hệ thống thông tin đơn lẻ trong toàn tỉnh (từng bước phải kết 

nối liên thông), một số địa phương, đơn vị đã được phê duyệt dự án đầu tư 

nhưng chưa bố trí được kinh phí để thực hiện (Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc). 

Bên cạnh đó, việc triển khai thuê dịch vụ CNTT còn có nhiều hạn chế. 
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- Tất cả các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp 

trực tuyến nhưng Lãnh đạo một số đơn vị, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã chủ yếu  

vẫn chỉ đạo trên văn bản giấy. 

- Các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo thực hiện minh bạch hóa thông tin hoạt 

động của cơ quan nhà nước theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 

của UBND tỉnh, bổ sung các chuyên mục theo yêu cầu song mức độ cập nhật 

thông tin minh bạch còn hạn chế, đặc biệt đối với một số nhóm thông tin như:   

Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ; Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với 

cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước; Thông tin về 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết 

luận thanh tra, kiểm tra giám sát liên quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe 

cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thông tin về ngân sách;.... 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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