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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Quảng
tại cuộc họp ngày 18/3/2020 về đánh giá tình hình triển khai Nghị định
61/2018/NĐ-CP và kết nối Cổng DVC Quốc gia
Ngày 18/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức cuộc họp
đánh giá tình hình triển khai Nghị định 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 (TTHC) trên địa bàn tỉnh và kết nối với Cổng DVC Quốc gia.
Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm
Hành chính công tỉnh. Sau khi nghe báo cáo tình hình kết quả triển khai trong
thời gian qua và ý kiến phát biểu của các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí
Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận các nội
dung cuộc họp đã thống nhất như sau:
Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND
tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm HCC và XTĐT đã phối hợp tích cực để triển khai
thực hiện các nhiệm vụ về vận hành cổng DVC trực tuyến tỉnh, phần mềm một
cửa điện tử tỉnh theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Thông tư 01/2018/TT-VPCP
và kết nối với Cổng DVC Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND
tỉnh. Bên cạnh các nhiệm vụ đã hoàn thành theo kế hoạch, vẫn còn một số nội
dung cần phải hoàn thiện để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC
trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau:
- Yêu cầu các phòng, Trung tâm của Sở phải tích cực, chủ động làm việc
với các đơn vị liên quan về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác triển
khai ứng dụng CNTT, phục vụ cải cách hành chính, chịu trách nhiệm chính về
kỹ thuật, giải pháp, công nghệ và triển khai vận hành đối với các hệ thống thông
tin dùng chung trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn các địa
phương triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử đến 100% cấp xã theo chỉ
đạo của UBND tỉnh, đồng thời, phân tích, đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải
pháp để nâng cao hiệu quả triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
- Về vấn đề điều chỉnh, cấu hình quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành
chính trên phần mềm một cửa điện tử của các đơn vị, yêu cầu Trung tâm CNTTTruyền thông thực hiện cấu hình theo đúng quy trình nội bộ của đơn vị đã được
UBND tỉnh ban hành. Chỉ thực hiện điều chỉnh, cập nhật quy trình phần mềm
khi các đơn vị xây dựng lại và trình UBND tỉnh phê duyệt thay đổi, điều chỉnh
quy trình nội bộ.
- Về công bố Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: yêu cầu Trung tâm
CNTT- TT điều chỉnh, bổ sung thông tin để phân loại các DVC trực tuyến thực
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hiện theo danh mục của UBND tỉnh ban hành, các DVC trực tuyến các đơn vị
triển khai phát sinh ngoài danh mục của tỉnh.
- Về công tác báo cáo, thống kê số liệu tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ
sơ TTHC trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo số liệu báo cáo Trung ương được thống
nhất giữa Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, đề nghị Trung tâm CNTT – TT
hoàn thiện chức năng báo cáo thống kê trên phần mềm DVC trực tuyến, hỗ trợ
tổng hợp số liệu từ 3 nguồn: qua Phần mềm một cửa, dịch vụ công dùng chung
của tỉnh; hồ sơ của các đơn vị tiếp nhận trực tiếp tại đơn vị, các TTHC của các
cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Số liệu phải được thống nhất đầu mối
cung cấp số liệu báo cáo cho Chính phủ là Văn phòng UBND tỉnh.
- Về triển khai kết nối Cổng DVC Quốc gia, giao Phòng CNTT chủ trì, rà
soát các công việc tồn động, xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thiện các tính
năng, chức năng của phần mềm một cửa, dịch vụ công của tỉnh hoàn thành trong
tháng 3/2020. Trung tâm CNTT và Truyền thông gấp rút hoàn thiện phần mềm
một cửa, dịch vụ công của tỉnh theo TT 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019
quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm MC-DVC và
triển khai kết nối với Cổng DVC Quốc gia.
- Về triển khai phân hệ phần mềm đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ
chế một của, một của liên thông theo 09 tiêu chí quy định tại Điều 13, Thông tư
01/2019/TT-VPCP, giao Trung tâm CNTT – TT chủ trì, hoàn thiện phần mềm,
lấy ý kiến thống nhất của các đơn vị liên quan, đảm bảo hoàn thành đưa vào
đánh giá vào đầu tháng 4/2020.
- Giao Trung tâm CNTT – TT chủ trì, phối hợp với Phòng CNTT xây
dựng dự thảo Quy chế vận hành phần mềm một cửa, dịch vụ công của tỉnh theo
hướng văn bản quy phạm pháp luật hoàn thành dự thảo trong tháng 3/2020.
- Về triển khai quy trình liên thông giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
trên lĩnh vực đất đai, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ
chức cuộc họp các bên liên quan và các địa phương để thống nhất quy trình điện
tử liên thông giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai từ cấp xã đến
cấp tỉnh.
- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông và các bên liên quan để thống nhất số liệu báo cáo tình hình giải
quyết TTHC về Chính phủ. Phối hợp hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của
Văn phòng chính phủ về thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo
lộ trình của Văn phòng chính phủ. Đưa vào sử dụng phân hệ đánh giá tình hình
giải quyết hồ sơ TTHC theo Thông tư 01/2019/TT-VPCP sau khi phần mềm
hoàn thiện.
- Đề nghị Sở Nội vụ lồng ghép tình hình sử dụng phần mềm một cửa, dịch
vụ công của các đơn vị, địa phương trong các báo cáo về cải cách hành chính
của tỉnh. Yêu cầu các địa phương gắn việc sử dụng phần mềm với trách nhiệm
của người đứng đơn vị.
- Đề nghị Trung tâm HCC&XTĐT thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc
giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm HCC&XTĐT, yêu cầu
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tất cả các đơn vị phải sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh để tiếp nhận giải
quyết TTHC trừ các phần mềm do Bộ chủ quản yêu cầu; Phối hợp với Trung
tâm CNTT và Truyền thông để hoàn thiện các tiện ích cung cấp cho người dân
và doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC.
Trên đây là Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Nghị
định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Văn phòng
UBND tỉnh, Trung tâm HCC&XTĐT, Sở Nội vụ phối hợp triển khai thực hiện
nội dung thông báo này để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC
trên địa bàn tỉnh.
Nơi nhận:
- Đ/c Trần Văn Tân, PCT tỉnh (b/c);
- VPUBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Trung tâm HCC &XTĐT;
- Lưu: VT, CNTT, QTI.
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