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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:78 /BC-STTTT 

 

Hà Tĩnh, ngày 06   tháng 09 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tuyên truyền cải cách hành hính 

và hiện đại hóa hành chính Quý III năm 2019 

 

A. TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Thực hiện Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, 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: thường xuyên có các 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 nổi cộm, gây bức xúc cho nhân dân trong việc 

làm 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… 

Tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình chuyên đề: “Cải cách hành 

chính” (phát 02 số/tháng) trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh đã tập trung đi sâu 

phản ánh về những vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực cải cách hành chính: 

Sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Cải thiện chỉ số dịch vụ công 

trực tuyến; hạn chế tình trạng trễ hẹn trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ; Thực 

hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu điện; Đổi mới trong giao 

tiếp giữa chính quyền với người dân... 

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”…  
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- Báo Hà Tĩnh đã tăng cường số lượng, thời lượng các tin, bài, ảnh về kết 

quả, bài học kinh nghiệm; tuyên truyền, biểu dương các đơn vị, cá nhân tiêu 

biểu trong công tác CCHC. Trong 9 tháng đầu năm, trên các ấn phẩm báo in và 

báo điện tử, Báo Hà Tĩnh đã đăng tải 180 tin và ảnh về công tác CCHC trên 2 ấn 

phẩm tập trung phản ánh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; kết 

quả giải quyết hành chính của các cơ quan, đơn vị; hiệu quả của các trung tâm 

hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến và bưu chính công ích... 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 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 250 tin, bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của 

tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, sáp nhập các 

đơn vị hành chính cấp huyện, xã; hoạt động của Trung tâm Hành chính công 

tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã; các giải pháp của tỉnh nhằm 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, biểu dương các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác cải cách hành chính và 

chỉ ra các vụ việc gây bức xúc của người dân, doanh nghiệp góp phần ngăn chặn 

các sai trái, tiêu cực.  

- 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. 

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

 Trong 9 tháng năm 2019, Cổng Thông tin điện tử đã cập nhật hơn 250 tin, 

bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Duy trì có 

hiệu quả chuyên mục “Doanh nghiệp h i, cơ quan nhà nước trả lời”, “Tư vấn h  

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, h  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 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 triển khai các chủ 

trương chính sách của tỉnh đối với công tác CCHC đến  từng  cán  bộ  công  
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chức  viên  chức  trong  cơ quan, đơn vị  nhằm  nâng  cao  nhận thức của cán bộ, 

công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. 

Các Sở, ngành, địa phương đã tổ chức phát hành hơn 70 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 250 buổi tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn 

tỉnh. 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 mức độ 3, mức độ 4.   

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 6.000 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 tiếp tục triển khai các chương trình phát 

thanh về công tác cải cách hành chính, phổ biến 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, đặc biệt là ở vùng 

sâu, vùng xa. 

Trong 9 tháng năm 2019 đã có hơn 4000 lượt phát thanh tuyên truyền về: 

dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; chủ trương sáp nhập các 

xã, phường, thị trấn; đạo đức công vụ; thủ tục hành chính… trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được sự quan tâm sát sao, chỉ 

đạo thường xuyên của Lãnh đạo 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 2019 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 phát huy 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; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí 

trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có nhiều phóng sự, bài viết 

chuyên sâu về công tác cải cách hành chính. 
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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, chưa có tính đột phá; 

- 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. 

- 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 chuyên mục 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 III năm 2019, hệ thống văn bản về CNTT tiếp tục được lãnh 

đạo UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, ban 

hành, từng bước hoàn thiện môi trường chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho 

ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và bảo đảm an toàn thông tin trong 

các cơ quan nhà nước, cụ thể:  

- Tham mưu góp ý dự thảo hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị 

định thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Công văn số 669/STTTT-

CNTT ngày 23/7/2019; dự thảo Đề án Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo 

quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Công văn số 643/STTTT-CNTT ngày 17/7/2019. 

- Tham mưu ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành 

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

theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh. 

- Tổ chức thành công Hội thảo ứng dụng CNTT trong phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh. 

- Thẩm định các chương trình, dự án: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử tuất/h  trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí 

Công văn số 657/STTTT-CNTT ngày 19/7/2019; Chương trình đảm bảo An 

toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 

2019; dự án Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện tại 

BVĐK TP Hà Tĩnh và BVĐK TX Kỳ AnhCông văn số 597/STTTT-CNTT ngày 

04/7/2019 
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- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020Tờ trình số 41/TTr-STTTT ngày 

16/7/2019 

- Tham mưu ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/6/2019 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tham mưu Dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2020 trình UBND tỉnh. 

- Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý III/2019. 

- Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin – 

Truyền thông (VietNam ICT Index). 

2. Kết quả về ứng dụng CNTT  

- 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. Đạt tỷ lệ 100% đối với các nội dung: Ứng dụng chữ ký số trong 

giao dịch điện tử, trong gửi nhận văn bản điện tử của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, 

cấp huyện; Văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện 

tử của UBND cấp xã với các cơ quan cấp tỉnh và huyện đạt 95%. Hiện tại, đã 

cấp chữ ký số trong giao dịch điện tử đợt 1 cho 100% Thủ trưởng các cấp Sở, 

ban ngành, huyện thị. 

- 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, 95% 

CBCC cấp xã được trang bị máy tính. Tỷ lệ cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp 

huyện có hạ tầng an toàn thông tin, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn 

thông tin trong tình hình mới đạt 63%. 

- 100% các sở ban ngành, UBND cấp huyện, 221/262 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 h i - Cơ quan nhà 

nước trả lời được đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả. 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. 

- Tính đến thời điểm hiện nay, trên Cổng DVC của tỉnh có 1783 DVC 

mức độ 3 và 28 DVC mức độ 4. Trong đó, các cơ quan cấp tỉnh có 531 DVC 

mức độ 3; 6 DVC mức độ 4 (DVC mức độ 4 của các Sở: Tài chính, Công 

thương, Giáo dục và Đào tạo). UBND cấp huyện có 1252 DVC mức độ 3; 22 

DVC mức độ 4 (DVC mức độ 4 của UBND TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện 



6 

 

Hương Khê). Và m i đơn vị cấp xã có 35 DVC mức độ 3.Tính tổng 8 tháng đầu 

năm, đã có 10109 hồ sơ phát sinh trên DVC mức độ 3, mức độ 4, đạt tỉ lệ 

10109/60192 ~ 16,8%. Một số đơn vị đã có số lượng phát sinh hồ sơ DVC mức 

độ 3 khá nhiều: Huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, 

huyện Hương Sơn. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở KHCN. 

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

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

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

100% 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. 

- Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại cấp huyện chưa có 

nhiều chuyển biến so với cùng kỳ năm ngoái. Một số huyện đang tiếp tục triển 

khai các dự án ứng dụng CNTT nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh 

các ứng dụng CNTT phục vụ điều hành tác nghiệp, cải cách hành chính như: 

Thạch Hà, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Can Lộc. 

- 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, h  trợ 

tốt cho công tác CCHC.  

- Về Sàn Giao dịch TMĐT của tỉnh: Hiện tại, Sàn giao dịch TMĐT tỉnh 

có 515 doanh nghiệp đăng ký làm thành. Trong 9 tháng đầu năm, đã cập nhật 

gần 342 tin tức, văn bản pháp luật về thương mại điện tử; xây dựng mới 13 gian 

hàng, duy trì xử lý chào mua – chào bán cho 301sản phẩm/211 gian hàng, tăng 

số lượng chào mua, chào bán trực tuyến trên Sàn, số lần đăng nhập thành viên 

vào hệ thống lên 52.024 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 III năm 2019 đã bước đầu đạt được một số 

kết quả nhất định. 

- 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. 

- 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. 

Các ứng dụng dùng chung khác đã được kết nối liên thông với nhau, tạo sự đồng 

http://qppl.hatinh.gov.vn/
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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, Thi đua khen thưởng, Bảo trợ xã 

hội,… 

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 (Tỷ lệ phát sinh hồ sơ qua DVC mức độ 3 trong 8 tháng 

đầu năm mới chỉ đạt 16,8%). Một số đơn vị chưa cải thiện hiệu quả công tác 

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

khai thác thông tin, ứng dụng DVC trực tuyến. 

- Người dân, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tin tưởng đến việc nộp 

hồ sơ trực tuyến qua mạng. 

- Một số lãnh đạo chưa chỉ đạo quyết liệt trong việc khai thác DVCTT 

cũng như nhận/trả hồ sơ qua dịch vụ BCCI. 

- 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), đồng thời các cơ sở dữ liệu quan trọng của tỉnh chưa được triển 

khai (như đất đai, quy hoạch, dân cư, tài nguyên, giao thông đô thị, nhà ở,….); 

một số địa phương, đơn vị đã được phê duyệt dự án đầu tư nhưng chưa bố trí 

được kinh phí để thực hiện. 

- Tiến độ triển khai Chính quyền điện tử các cấp còn chậm, các phần mềm 

ứng dụng phần lớn triển khai độc lập. Các dữ liệu tập trung (big data) chưa được 

hình thành. Chưa mục chi ngân sách dành cho ứng dụng CNTT ở các cấp, các 

ngành theo Luật CNTT nên khó khăn trong tổ chức thực hiện các mục tiêu về 

xây dựng Chính quyền điện tử và hướng đến xây dựng đô thị thông minh./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT3, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 
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