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Thực hiện Văn bản số 3254/UBND-NC1 ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc khắc phục tồn tại, hạn chế và duy trì, cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI; 

trong đó, tại Nhóm tiêu chí số 7 Hiện đại hóa hành chính có Tiêu chí 7.5 (Khảo 

sát Lãnh đạo, quản lý thông qua điều tra XHH) không đạt điểm tối đa (trừ 0,78 

điểm), sau khi rà soát, nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo một 

số nội dung sau: 

1. Một số nguyên nhân: 

Ngoài yêu cầu tiếp cận thông tin của các tổ chức, các nhân tại các địa 

phương, sở ngành liên quan, còn có việc cập nhật, cung cấp thông tin và minh 

bạch về chính sách, pháp luật của các địa phương, cơ quan chuyên ngành có liên 

quan chưa kịp thời, thiếu chi tiết. 

Hiện nay, ngoài việc thắc mắc, đặt câu hỏi qua Cổng thông tin điện tử thì 

người dân, doanh nghiệp còn có nhiều kênh để giao tiếp, hỏi đáp với cơ quan 

nhà nước của tỉnh, đặc biệt là qua mạng xã hội (các fanpage do Ban Biên tập 

Cổng TTĐT tỉnh thiết lập). Vì vậy, tần suất tương tác hỏi đáp trên Cổng TTĐT 

của tỉnh không còn quá cao.  

Một số thông tin cần công khai, minh bạch trên Cổng TTĐT tỉnh chưa được 

các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh cung cấp kịp thời để cập nhật lên Cổng. 

Tỷ lệ sử dụng DVC trực tuyến của tỉnh còn chưa cao do nhiều nguyên 

nhân: Chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở về thành phần hồ sơ 

thủ tục hành chính, chưa triển khai chứng thực hồ sơ điện tử nên người dân gặp 

khó khăn; công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chưa hiệu 

quả; thói quen, kỹ năng, thiếu cơ sở dữ liệu mở và trang thiết bị CNTT cũng gây 

trở ngại cho người dân. 

2. Đề xuất các giải pháp: 

2.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh:  

Huy động và phát huy đồng bộ các phương tiện, loại hình truyền thông 

vào công tác tuyên truyền nhằm nhằm tạo cơ hội cho người dân, doanh nghiệp 

nắm bặt kịp thời mọi thông tin về minh bạch thông tin. Cụ thể là cơ hội tiếp cận, 

khai thác thông tin và giao dịch với Chính quyền từ Cổng thông tin điện tử của 
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tỉnh (www.hatinh.gov.vn) và Cổng/Trang thông tin điện tử của các CQNN từ 

cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. 

Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát hoạt động minh bạch thông tin 

hoạt động của cơ quan nhà nước Cổng/ trang thông tin điện tử theo Nghị định 

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Quyết định số 739/QĐ-UBND 

ngày 22/03/2017 của UBND tỉnh. Đặc biệt là công tác công khai, minh bạch hệ 

thống chính sách, pháp luật của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đảm 

bảo thông tin đa dạng, phong phú, phục vụ nhu cầu tim kiếm, khai thác của 

người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu, bổ sung các chuyên mục trên Cổng 

TTĐT của tỉnh theo quy định của Trung ương và của tỉnh. 

Nghiên cứu, xem xét việc đăng tải hệ thống chính sách, pháp luật của các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức khác để người dân, doanh 

nghiệp có nhiều lựa chọn tiếp cận (như các fanpge trên mạng xã hội). 

Đề nghị các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh khi có các thông tin cần 

công khai, minh bạch thì gửi cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh để kịp thời thông 

tin lên Cổng. Đảm bảo tính kịp thời trong việc cung cấp thông tin cho người dân. 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo - Tin học 

cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thường xuyên, kịp thời 

để kết nối, tích hợp lên Cổng TTĐT của tỉnh. 

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ 

công chức, người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến trong giải quyết 

các TTHC.  

2.2. Giải pháp về tuyên truyền cải cách hành chính: 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý 

nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về CCHC. Tuyên truyền các Đề án của UBND tỉnh, của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy liên quan đến công tác CCHC. 

Kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với 

tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Tuyên truyền tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, 

trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 

17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tuyên truyền tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy các 

chỉ số thành phần, các chỉ tiêu của các chỉ số: chỉ số cải cách hành chính (PAR 

Index), SIPAS, Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã (DDCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-quyet-17-nq-cp-2019-nhiem-vu-giai-phap-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-171174-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-quyet-17-nq-cp-2019-nhiem-vu-giai-phap-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-171174-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-749-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-184241-d1.html
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tỉnh (PCI), khắc phục các chỉ số thành phần, chỉ tiêu còn xếp hạng thấp, hoặc 

giảm hạng để cải thiện kết quả. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin, tuyên truyền. Xây dựng hệ thống và tăng cường các kênh 

truyền thông tương tác qua ứng dụng công nghệ mới về thông tin truyền thông 

như mạng xã hội, ứng dụng giải trí trên thiết bị thông minh… nhằm nâng cao sự 

tương tác và tham gia của người dân. 

2.3. Giải pháp khác: 

Để tiếp tục cải thiện và duy trì nhóm Tiêu chí 7.5, ngoài các giải pháp nêu 

trên thì việc được quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ có liên quan là rất cần thiết. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị 

liên quan xem xét, bố trí kinh phí để triển khai hàng quý, hàng năm. 

Đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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