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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 81/BC-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 9 năm 2019 

 

BÁO CÁO 
Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019, 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ thời gian tới  

 

I.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, Sở 

đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 15/01/2019 về CCHC Sở Thông 

tin và Truyền thông năm 2019. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông (đơn vị sự nghiệp trực thuộc) bám sát chương trình, kế 

hoạch của tỉnh, của Sở thực hiện tốt công tác CCHC (Trung tâm đã ban hành Kế 

hoạch số 10/KH-TTCNTT ngày 22/01/2019 về CCHC của Trung tâm năm 

2019). Thường xuyên bám sát, thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới phương 

thức làm việc; Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Chương trình số 11/CTr-

UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019. 

 Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Sở đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 26/12/2018 về tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2019. Đồng thời, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo Đài PTTH 

tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh tập 

trung tuyên truyền về CCHC, rà soát TTHC; tăng cường công tác tuyên truyền 

hoạt động của Trung tâm hành chính công trên fanpage “Hành chính công Hà 

Tĩnh”
(1)

; cập nhật hơn 250 tin, bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính 

trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Duy trì có hiệu quả chuyên mục “Tư vấn h  

trợ pháp lý doanh nghiệp”; Chuyên mục “Cải cách hành chính”; kịp thời trả lời 

các th c m c, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp thực hiện nhanh 

                                           
1
) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: thường xuyên có các bản tin, phóng sự ng n về công tác cải cách hành 

chính trong chương trình thời sự hàng ngày; tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình chuyên đề: “Cải cách 

hành chính” (phát 02 số/tháng). 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... 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. Các sở, ngành, địa phương đã 

tổ chức 250 buổi tuyên truyền, phổ biến GDPL; phát hành hơn 70 ngàn tờ rơi; 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. Trên hệ thống truyền thanh cơ sở, 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…  
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chóng các thủ tục hành chính, h  trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin và kết nối 

giải quyết các vướng m c về pháp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Sở đã đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt các quy định của Nhà nước về 

CCHC cho CBCCVC trong cơ quan: Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch 

46/KH-STTTT ngày 18/01/2019 về tuyên truyền CCHC năm 2019, Kế hoạch 

109/KH-STTTT ngày 18/02/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. 

Trong 9 tháng đầu năm, đã tập trung phổ biến các văn bản QPPL cho CBCCVC, 

người lao động thuộc Sở; phổ biến các văn bản pháp luật của ngành thông qua 

hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; triển khai thực hiện Kế hoạch số 

254/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng 

cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến GDPL giai đoạn 2019-2021”. 

Tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra CCHC tại 06/06 phòng, đơn vị, 

trung tâm thuộc Sở theo văn bản hướng dẫn số 773/SNV-CCHC&VTLT ngày 

10/6/2019 của Sở Nội vụ. 

2. Cải cách thể chế 

Thực hiện Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL; Đề án 

3713 của UBND tỉnh về đổi mới lề lối làm việc; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 

23/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2019, Sở đã ban 

hành Kế hoạch 166/KH-STTTT ngày 08/03/2019 về thực hiện công tác tự kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tổ 

chức rà soát, thống kê, trình Sở Tư pháp, UBND tỉnh danh mục văn bản QPPL 

được HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành trong năm 2018, để công 

bố theo quy định; đang đề xuất UBND tỉnh, HĐND tỉnh bải bỏ 04 văn bản QPPL 

trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
(2)

. Chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông 

minh trên địa bàn tỉnh
(3)

. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 phê duyệt Đề án thí điểm chuyển giao việc 

trực, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI, 

đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2019 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án.  

3. Cải cách thủ tục hành chính  

Trong 9 tháng đầu năm, Sở tập trung phổ biến, triển khai thực Kế hoạch số 

09/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính 

và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kế 

hoạch số 06/KH-STTTT ngày 04/01/2019 của Sở về rà soát, đánh giá TTHC 

                                           
2
) Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, h  

trợ đầu tư vào Khu CNTT tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng ký và xử lý thông tin trên báo chí 

thuộc địa bàn tỉnh; Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản 

lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. 
3
) Sở đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành khảo sát, học tập kinh nghiệm về ứng dụng CNTT trong phát triển nông 

nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương trên địa bàn tỉnh (Thạch Hà, Nghi Xuân), tổ 

chức Hội thảo Ứng dụng CNTT trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh. 

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/deec428cd233fd7e88257c0100332be5?OpenDocument
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năm 2019; giao các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát toàn bộ thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, xây dựng phương án đơn giản 

hóa TTHC. Đã tổ chức rà soát trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

227/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 về công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, qua đó đã 

sửa đổi, bổ sung 04 TTHC
(4)

. Sở đã tổ chức rà soát, xây dựng quy trình nội bộ 

TTHC thẩm quyền giải quyết của Sở và của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh, 

trình UBND tỉnh ban hành
(5)

. 

Duy trì, thực hiện công khai bộ Thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh, trên cổng dịch vụ công, cổng TTĐT của Tỉnh, cổng thông 

tin điện tử của Sở, thường xuyên rà soát các quy định pháp luật về TTHC để kịp 

thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ công, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, bảo đảm công khai, minh bạch tất 

cả các TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các 

quy định hành chính để h  trợ việc nâng cao chất lượng các quy định TTHC và 

giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan Sở. 

Kết quả thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trong 9 tháng đầu 

năm (đến 09/9/2019): Sở đã thực hiện giải quyết 70 hồ sơ TTHC, trong đó có 03 

hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua; tiếp nhận mới 67 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong 

số hồ sơ tiếp nhận mới có 66/67 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 

98,51%. Đến nay, đã giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ TTHC (giải quyết đúng 

và trước hạn 69/70 hồ sơ TTHC, đang trong hạn giải quyết 01 hồ sơ TTHC); 

không có hồ sơ thủ tục hành chính quá thời gian quy định. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện các 

văn bản của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nhằm tiếp tục rà soát, s p xếp 

vị trí việc làm của các phòng, Trung tâm CNTT và Truyền thông theo hướng tinh 

gọn, giảm đầu mối, m i việc có một người hoặc một bộ phận chịu trách nhiệm 

chính và m i một người, m i bộ phận có khả năng làm nhiều việc, góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả tự chủ của Trung tâm. 

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tổ chức thực hiện Đề án 3713 về đổi mới 

phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòng, đơn vị, các 

ban, các tổ dự án theo hướng đơn giản, hiệu quả; tổ chức phân công lại nhiệm vụ 

cho các thành viên tổ CCHC. Tổ chức Hội nghị CBCCVC và rà soát, sửa đổi 

ban hành quy chế nội bộ năm 2019 của Sở và Trung tâm, đảm bảo phù hợp với 

quy định hiện hành; đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực để 

chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; tạo điều kiện cho các tổ 

chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống CBCCVC và tham gia 

các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao,… Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động sự nghiệp, sản xuất, 

kinh doanh; Kế hoạch CCHC; hoàn thiện các quy chế nội bộ, xây dựng chiến 

                                           
4
) Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp; Sửa đổi, bổ 

sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn. 
5
) Quyết định số 1924/QĐ-UBND và Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh 
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lược phát triển kinh doanh dịch vụ của Trung tâm.  

Trong 9 tháng đầu năm có sự điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ 

trong tập thể Ban Giám đốc Sở. Đồng Chí Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở, được 

Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại cơ quan Huyện ủy Nghi Xuân. Đồng 

chí Bùi Đ c Thế, Phó Giám đốc Sở được giao phụ trách toàn diện Sở Thông tin 

và Truyền thông đến thời điểm có Giám đốc mới từ ngày 27/5/2019
(6)

. Hiện nay, 

Ban Giám đốc Sở mới chỉ có 02 đồng chí Phó Giám đốc. 

5. Đổi mới và nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCCVC 

Sở thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ QLNN, sự nghiệp TT&TT và h  trợ doanh nghiệp 

ngành. Thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch, tuyển dụng, bố trí, đề bạt, bổ 

nhiệm, s p xếp cán bộ, công chức, viên chức đúng chức danh, vị trí công tác và 

đúng quy trình, quy định. Trong 9 tháng đầu năm, đã tổ chức rà soát quy hoạch, 

hồ sơ CBCCVC, trình UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối 

với 01 Lãnh đạo Sở; rà soát lại phần mềm quản lý CBCC và thực hiện bổ sung, 

cập nhật đầy đủ số liệu trên phần mềm và hồ sơ lưu của CBCCVC. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 48/KH-STTTT ngày 18/01/2019 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Chi bộ Sở ban 

hành và triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. 9 tháng đầu năm, đã cử trên 40 lượt cán bộ 

công chức, viên chức tham gia các đợt tập huấn, các khóa đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên ngành TT&TT; cử 03 công chức đi bồi 

dưỡng ngạch chuyên viên chính; 01 viên chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, 

An ninh cho đối tượng 3; 06 công chức, viên chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức 

Quốc phòng, An ninh cho đối tượng 3; tạo điều kiện cho 01 công chức theo học 

trung cấp chính trị; 01 viên chức học cao học.  

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 47/KH-STTT ngày 18/01/2019 về 

chuyển đổi công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP; triển khai ký cam kết và 

nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số định 52/2017/QĐ-UBND ngày 

22/11/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

đồng thời đã tiến hành tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung về đảm bảo 

ATGT; Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hoá công vụ và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại văn bản số 526/UBND-NC1 ngày 23/01/2019; Quyết định số 

20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế 

văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 213/KH-

UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

giai đoạn 2019 - 2025. Các tổ chức, đoàn thể duy trì và phát huy tốt các hoạt 

động phong trào, tổ chức phát động, hưởng ứng tốt cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức 

thiết thực như: Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa công sở; phong trào thi 
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đua trong cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong tác nghiệp; thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí; xây dựng phòng điển hình về CCHC, điển hình về học tập 

và làm theo gương Bác... 

6. Cải cách tài chính công 

- Thực hiện tốt các cơ chế theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định 

117/2013/NĐ-CP; Nghị định 54/2016/NĐ-CP; Nghị định 96/2010/NĐ-CP sửa 

đổi Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 

18/11/2010, Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh 

và các quyết định, thông tư hướng dẫn chế độ chính sách về các định mức chi 

tiêu hành chính cho các đơn vị cơ quan Nhà nước; thường xuyên tổ chức kiểm 

tra, hướng dẫn Trung tâm CNTT&TT thực hiện các quy định theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Sở và đơn vị trực thuộc Trung tâm CNTT&TT tiếp tục sửa đổi Quy chế 

chi tiêu nội bộ nhằm thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí, biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách có hiệu quả; tổ chức 

tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức theo đúng quy định 

về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.  

- Tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên 

liên quan đến chế độ, chính sách mới liên quan về thu nhập, tiền lương, phụ cấp 

và an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với CBCC,VC trong cơ quan. 

- Năm 2019, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức kiểm toán Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018. Kết quả kiểm toán, Sở đã 

thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình thực hiện chương trình MTQG 

được giao; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các dự án, 

tiểu dự án đảm bảo theo quy định. 

7. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nƣớc  

a) Kết quả ứng dụng Công nghệ Thông tin 

* Về công tác ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan: 

- Sở đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 900/KH-STTTT ngày 

15/11/2018 về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Sở Thông tin và 

Truyền thông năm 2019. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch và đã triển 

khai được 34/40 lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT, hướng dẫn sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các xã, phường, thị 

trấn năm 2019 (Kế hoạch số 147/KH-STTTT ngày 04/3/2019); tổ chức 02 lớp 

đào tạo nâng cao trình độ cán bộ chuyên trách CNTT cấp xã năm 2019 (02 lớp) 

- Về Hệ thống quản lý văn bản và điều hành: Tiếp tục nâng cao hiệu quả 

ứng dụng phần mềm I-Office, duy trì kết nối liên thông với hệ thống gửi nhận 

văn bản của UBND tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, hiện 

đang triển khai chuyển đổi áp dụng phần mềm TD-Office, đảm bảo đồng bộ 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay, tất cả công việc của Sở đều được điều 

hành trực tuyến trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, 100% 

văn bản đi/đến được số hóa và đưa lên hệ thống.  
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- Về xây dựng Sở điện tử: Tiếp tục quản lý, vận hành tốt các phần mềm 

(quản lý CNTT; quản lý BCVT, quản lý BCXB; quản lý trạm truyền thanh cơ sở); 

phần mềm quản lý tiến độ công việc của Sở; máy chấm công tự động bằng vân 

tay; xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm lịch công tác trên thiết bị di động 

thông minh; hiện đang triển khai ứng dụng CSDL về thông tin đối ngoại, nâng 

cấp phần mềm quản lý BCVT; xây dựng CSDL kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện đang 

triển khai ứng dụng phần mềm đánh giá chính quyền điện tử và nhân rộng phần 

mềm quản lý tiến độ công việc cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.   

- Về Hệ thống thư điện tử của tỉnh: 100% CBCC Sở được cấp địa chỉ Mail 

Hà Tĩnh để phục vụ công tác, 100% CBCC thường xuyên sử dụng hệ thống thư 

điện tử của tỉnh để gửi, nhận văn bản. 

- Về Hệ thống một cửa điện tử: Đã sử dụng hệ thống tại Trung tâm Hành 

chính công của tỉnh, được tích hợp vào Trang thông tin điện tử của cơ quan, Cổng 

dịch vụ công của tỉnh và cung cấp 37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên tổng 

số 37 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, nên rất thuận tiện cho nhân dân, 

doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả 

khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở, kết quả có 98,51% hồ 

sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.  

- Trang thông tin điện tử của Sở: hoạt động cung cấp tin bài thường xuyên, 

cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 2, 37 dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3 và các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành phục vụ cho công tác 

quản lý nhà nước của ngành. Công khai đầy đủ các hoạt động của cơ quan nhà 

nước theo danh mục được ban hành tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 

23/3/2017 của UBND tỉnh). 

* Kết quả chỉ đạo triển khai về ứng dụng CNTT  và đảm bảo ATTT trong cơ 

quan nhà nước:  

- Trong 9 tháng đầu năm, ngoài việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

theo Kế hoạch CNTT năm 2019 của UBND tỉnh; tham mưu thực hiện nhiệm vụ 

hiện đại hóa hành chính theo Kế hoạch CCHC của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 

13/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 16/8/2019 thực hiện Chương trình 

mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020; Văn bản số 613/UBND-VP ngày 

02/5/2019 về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, tập 

trung cải thiện chỉ số về DVC và BCCI trong hiện đại hóa hành chính; phối hợp 

với Sở Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu 

chính công ích trong giải quyết TTHC; tổ chức Hội thảo ứng dụng CNTT trong 

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

- 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 
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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. 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 hỏi - 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 

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 

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 KH&CN. 

- 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,…). 

- 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. 
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- Các hệ thống: Công báo điện tử; 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 301 sản 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. 

- Về an toàn thông tin: ATTT được bảo đảm, không phát sinh các sự cố 

lớn về ATTT mạng trong các cơ quan nhà nước. Sở đã tham mưu UBND tỉnh 

thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh; giao đơn vị chuyên trách ứng 

cứu sự cố ATTT mạng; tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu 

sự cố ATTT mạng của tỉnh. Tổ chức 01đợt tập huấn nâng cao năng lực về bảo 

đảm ATTT mạng, kỹ năng giám sát, ngăn ngừa và ứng cứu sự cố khẩn cấp ATTT 

cho cán bộ chuyên trách CNTT và các thành viên Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng 

của tỉnh tại TP Đà Nẵng; tổ chức diễn tập ATTT mạng; đồng thời thường xuyên 

cảnh báo đến các cơ quan trên địa bàn tỉnh về các l  h ng bảo mật: L  h ng bảo 

mật các Cổng/Trang TTĐT; l  hổng, điểm yếu ATTT trong bộ vi xử lý của 

Intel; cảnh báo các hệ thống mạng đang bị lợi dụng tham gia hệ thống Botnet... 

b) Về tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 15/01/2019 về chuyển đổi, 

xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, Sở đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch áp 

dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở 

(Kế hoạch số 97/KH-STTTT ngày 12/02/2019). Ban hành mục tiêu chất lượng 

năm 2019; Chỉ đạo Trung tâm CNTT và Truyền thông xây dựng Kế hoạch duy 

trì, áp dụng hệ thống QLCC của Trung tâm. Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tập 

trung xây dựng 37 quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

và 06 quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện trình Sở khoa học và Công nghệ thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành 

(Quyết định số 1924/QĐ-UBND và Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 

24/6/2019 của UBND tỉnh). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Hệ thống văn bản QPPL của ngành từng bước được hoàn thiện, các quy 

hoạch được triển khai xây dựng kịp thời đã phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ 

đạo, điều hành cũng như tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư phát triển 

sản xuất, phát huy được tiềm năng, lợi thế về thông tin và truyền thông của tỉnh.  

Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC được Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở tập 

trung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới trong phương pháp chỉ đạo, điều 

hành mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ, một số 

nội dung về CCHC vượt chỉ tiêu tiến độ đề ra, trong đó, tỷ lệ hồ sơ TTHC được 

tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tăng mạnh đạt tỷ 
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lệ 98,51%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao (20%) và đã phát sinh việc tiếp nhận 

hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Việc giải quyết các TTHC cho công dân, tổ chức được thực hiện có hiệu 

quả, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải 

quyết công việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ 

được đẩy mạnh và có hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải quyết hồ sơ hành 

chính của công dân và hiện đại hóa nền hành chính công. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Chức năng, nhiệm vụ của Sở hết sức nặng nề, đa ngành nghề, đa lĩnh vực, 

có cả lĩnh vực kinh tế (Viễn thông; Công nghiệp CNTT, Dịch vụ CNTT-TT...); 

Kỹ thuật cao và luôn biến đổi (CNTT, kỹ thuật số...); cả lĩnh vực nhạy cảm, liên 

quan đến công tác tư tưởng, an ninh, an toàn thông tin (báo chí xuất bản, thông 

tin điện tử, internet...) nhưng biên chế được giao chưa đảm bảo so với yêu cầu, 

vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- DVC 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. Một số lãnh đạo chưa chỉ đạo quyết liệt 

trong việc khai thác DVC trực tuyến 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 có 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. 

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

vụ công tác tuyên truyền cải cách hành chính.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tập trung kh c phục các hạn chế trong công tác CCHC của Sở. Tiếp tục 

đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức 

khoa học công nghệ, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản lý để 100% 

CBCCVC sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.  

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; tận dụng tối đa Cổng Thông tin điện tử để 

tuyên truyền pháp luật chuyên ngành và thông tin CCHC; tổ chức phổ biến giáo 

dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành 
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và phổ biến các văn bản QPPL mới cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản 

phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở ban ngành, UBND cấp huyện triển khai Kế 

hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước, Kế hoạch tuyên 

truyền cải cách hành chính và các văn bản chỉ đạo ứng dụng CNTT của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh
(7)

. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm 

chuyển giao việc trực, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức đánh giá tổng thể Đề án phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2025; xây dựng Đề án trong giai đoạn tiếp theo. 

 - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của Sở trên môi trường mạng dưới dạng DVCTT mức độ 3, tăng 

cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử 

dụng DVCTT mức độ 3 của Sở đã được cung cấp trên môi trường mạng. Thực 

hiện nâng cấp Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh; triển khai nhân rộng phần mềm 

quản lý tiến độ công việc, phần mềm đánh giá chính quyền điện tử; hoàn thiện 

và đưa vào ứng dụng cơ sở dữ liệu về chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Thường xuyên cải tiến, áp dụng hiệu quả và nâng cấp hệ thống quản lý 

chất lượng dịch vụ hành chính công ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở và Trung 

tâm CNTT&TT, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

và không để xảy ra trường hợp CBCCVC có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu 

đối với tổ chức, công dân. 

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh g n với thực hiện cải cách 

hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành trong cơ quan và 

đơn vị trực thuộc Sở. 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các kết luận, Nghị quyết của Trung 

ương, Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh về tinh 

gọn bộ máy, tinh giản biên chế; kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan. 

- Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình phòng điển hình về CCHC, điển hình 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao 

hiệu quả, chất lượng cuộc thi viết sáng kiến trong cải cách hành chính. 

- Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Sở: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy 

chế thực hiện dân chủ; trình tự, thủ tục trong hoạt động hành chính của Sở; Quy 

                                           
7
) Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/12/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020; 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; Văn bản số 613/UBND-VP ngày 02/5/2019 về 

tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, tập trung cải thiện chỉ số về DVC và BCCI trong hiện 

đại hóa hành chính; thực hiện công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà theo Quyết định số 739/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh; tăng cường công tác hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch trực 

tuyến với cơ quan nhà nước. 
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chế quản lý, sử dụng tài sản; Quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân…; sửa đổi 

bổ sung quy chế Thi đua khen thưởng của Sở. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự kiểm tra CCHC; tổ chức thực hiện 

hiệu quả Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/03/2014 của UBND tỉnh về 

quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong CCHC. 

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, văn hóa, đạo đức công 

vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, phẩm 

chất chính trị cho đội ngũ CBCCVC, xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức 

phục vụ nhân dân. Xử lý nghiêm công chức, viên chức vi phạm kỷ luật hành 

chính, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân./.  

  

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP4. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 
 

Bùi Đắc Thế 
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