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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 89 /BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày 17   tháng 9 năm 2019 

 
 

BÁO CÁO  

Về tình hình, kết qủa thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý IIII 

(Từ ngày 16/6/2019 – 15/9/2019) 
 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động TTHC  

Quý III, Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản QPPL được 

tham mưu UBND tỉnh ban hành. Do đó, không phát sinh thủ tục hành chính để 

đánh giá tác động theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.  

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, 

dự thảo VBQPPL  

Quý III, Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản QPPL ban hành 

mới. Do đó, cũng không có nội dung thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề 

nghị xây dựng và dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Về công bố, công khai TTHC  

Sở đã xây dựng Quy trình nội bộ thủ tục hành chính theo Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu và trình UBND tỉnh ban 

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

24/6/2019 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh; thay thế các Quyết định: Số 2733/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; số 

227/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng cho cấp 

tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ 34 hồ sơ (tiếp nhận trực 

tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh 0 hồ sơ; tiếp nhận qua dịch vụ công trực 

tuyến có 34 hồ sơ), trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận 28 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ 

báo cáo trước chuyển qua 06 hồ sơ; trong đó: lĩnh vực BCVT: 0 hồ sơ; lĩnh vực 

BCXB: 34 hồ sơ, lĩnh vực Phát thanh TH&TTĐT: 0 hồ sơ.  

Kết quả giải quyết TTHC: số hồ sơ đã giải quyết 34 hồ sơ (trong đó: số hồ 

sơ giải quyết đúng hạn 34 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn 0 hồ sơ); số hồ sơ 
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đang giải quyết 0 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn 0 hồ sơ; số hồ sơ đã 

quá hạn 0 hồ sơ.  

Tất cả các TTHC của Sở được triển khai ứng dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3.  

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC  

Quý III, Sở Thông tin và Truyền thông không nhận được bất kỳ phản ánh, 

kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC của Sở.  

6. Về kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC  

Trong kỳ báo cáo, các thành phần hồ sơ và điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện tốt, chưa có phát 

sinh căn cứ pháp lý mới tác động đến thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ tiếp 

nhận trực tuyến trong quý 3 đã đạt 100%, giảm được thời gian đi lại cho tổ chức, 

công dân. Sở đã tăng cường tập huấn dịch vụ công trực tuyến, nâng cao nhận 

thức cho cơ quan, tổ chức, công dân, đặc biệt đối với cấp xã trên địa bàn tỉnh.  

Rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí, 

xuất bản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo Quyết định số 

1924/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC  

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", 
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“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 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.  

Sở đã xây dựng 02 video tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến đăng tải 

trên Cổng TTĐT tỉnh (video hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, video hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3), tuyên 

truyền tại các sở, ban, ngành đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã....  

Xây dựng tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và tra cứu, hỏi - đáp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh; 

tuyên truyền tại 262 xã, phường, thị trấn.  

 8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC:  

Quý III, Sở tiếp tục triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh 

“Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát, phòng, chống tấn công trên 

mạng cục bộ, đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ cải cách hành chính” qua 

đó đảm bảo an toàn thông tin cho các đơn vị trong ứng dụng CNTT góp phần cải 

cách hành chính. Sở tiếp tục cải tiến sáng kiến kinh nghiệm CCHC về quản lý 

tiến độ công việc bằng hình thức công bố lịch công tác của CBCC trên hệ thống 

thiết bị Smartphone.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

Quý III, số lượng thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông 

không có sự biến động so với cùng kỳ quý III năm 2019; không có văn bản QPPL 

mới ban hành có chứa thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông.  

Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tốt các công tác kiểm soát 

TTHC theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đạt mục tiêu, yêu cầu đề 

ra, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, công dân khi đến làm thủ tục hành chính. 

Không có phản ánh, kiến nghị nào về khó khăn, phiền hà trong thực hiện, giải 

quyết các thủ tục hành chính của Sở.  

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyên truyền về cải cách hành chính nói 

chung và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IIII VÀ THỜI GIAN TỚI:  

Tiếp tục thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã phê 

duyệt; theo dõi, bám sát các văn bản của cấp trên để làm căn cứ thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát thủ tục hành chính (Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của 

Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan 

đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin 

và Truyền thông; các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, 
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UBND tỉnh; Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch 

tuyên truyền CCHC năm 2019);  

Thường xuyên theo dõi, rà soát các văn bản QPPL của Trung ương ban 

hành có quy định liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

TTTT để cập nhật, trình UBND tỉnh công bố công khai theo quy định;  

Tiếp tục theo dõi, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, 

công dân về TTHC để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh các 

TTHC phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật; đề xuất các cơ quan Trung 

ương xem xét, điều chỉnh, sửa đổi những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của 

cơ quan Trung ương theo yêu cầu của tổ chức, công dân.  

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:  

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo Tin học tiếp tục hoàn thiện 

phần mềm Cổng DVC trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn), giao 

thêm quyền quản trị cho các đơn vị tự cập nhật Quyết định công bố thủ tục hành 

chính, xóa các tài khoản đăng ký giao dịch giả mạo hoặc thử nghiệm; khắc phục 

một số lỗi về gửi nhận trong quy trình nội bộ thủ tục hành chính, tình trạng khách 

hàng đăng ký tài khoản giao dịch nhưng quên mật khẩu, khi cần bổ sung hồ sơ phải 

tạo lại tài khoản khác, mất nhiều thời gian./.  

 
Nơi nhận: 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;  
- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Tổ KSTTHC;  

- Lưu: VT, KSTTHC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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