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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết nhiệm vụ
CCHC 6 tháng đầu năm; phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Kính gửi: Sở Nội vụ
Ngày 11/7/2022, Sở Nội vụ có Văn bản số 1260/SNV-CCHC&VTLT về
việc góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm; phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Thông
tin và Truyền thông đồng ý với dự thảo và có thêm một số ý kiến như sau:
1. Mục I.4 (Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC) đề nghị sửa đổi, bổ
sung như sau:
- Để đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền
CCHC, ngày 28/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 523/KHUBND về tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI)
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.
- Tiếp tục nâng cao và vận hành có chất lượng Cổng/Trang thông tin điện
tử của các cơ quan, địa phương, không ngừng nâng cao số lượt người truy cập
và cung cấp những thông tin cần thiết về việc giải quyết các TTHC lên
Cổng/Trang thông tin điện tử để tổ chức, công dân tìm hiểu. Duy trì chuyên
trang, chuyên mục CCHC trên Báo Hà Tĩnh (với hơn 100 tin, bài tuyên truyền)
và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (với 12 phóng sự chuyên đề và 150 tin,
bài tuyên truyền), Cổng Thông tin điện tử tỉnh (với hơn 85 tin, bài tuyên
truyền) và hệ thống đài Truyền thanh - Truyền hình tại cấp huyện, hệ thống
truyền thanh cơ sở. Các đơn vị cũng đã thiết lập và khai thác có hiệu quả các
kênh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm của
Nhân dân; nhiều chương trình, bài viết tuyên truyền về CCHC có hàng chục
nghìn người xem, với hàng trăm lượt chia sẻ thông tin. Các báo Trung ương và
tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn cũng đã có trên 90 tin, bài tuyên
truyền về công tác cải cách hành chính của tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập
trung vào việc phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết số 12NQ/TU; Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh ban
hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai
đoạn 2021-2030; Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh 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, giải pháp cấp bách liên
quan đến CCHC để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục
hồi sản xuất kinh doanh; tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành
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chính đảm bảo thuận tiện, hiệu quả trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức
tạp, nhất là tuyên truyền về hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích, hiệu quả sử
dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến…
- Xây dựng và phát hành trên 50 ngàn tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn sử
dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tuyên truyền pháp
luật về kinh doanh, lao động việc làm... Đặc biệt, tại huyện Can Lộc đã tổ chức
Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính đến nay đã thu hút hàng ngàn lượt
người tham gia.
- Duy trì thường xuyên việc công khai TTHC, công khai kết quả giải
quyết TTHC tại Cổng thông tin điện tử tỉnh và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng
góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC để tuyên truyền, phổ biến
rộng rãi đến mọi tầng lớp Nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền CCHC đã tác động tích cực đến ý
thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ; đồng thời,
nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về CCHC, tạo điều kiện để
Nhân dân tham gia góp ý, hiến kế hoàn thiện chính sách pháp luật trên từng
ngành, lĩnh vực, tham gia giám sát cơ quan nhà nước trong thực hiện CCHC.
2. Mục 6.2 của Phần II (Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và
các hệ thống nền tảng), đề nghị bổ sung nội dung: Hiện nay, đang trình UBND
tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện thuê mạng truyền số liệu
chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
3. Mục 7 của Phần IV (Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử,
Chính quyền số), đề nghị bổ sung các nội dung:
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ thuê mạng truyền số liệu
chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực quan
trọng: Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi
trường, Du lịch, Xây dựng,…; các sở ban hành đẩy mạnh số hoá hồ sơ, phát
triển cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành.
Đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT2.
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