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BÁO CÁO  

Tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính  

và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh  

Quảng Trị Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021 

 

 Thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 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 và Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ 

báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của 

Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình, kết quả công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như 

sau: 

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

1. Đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra thủ tục hành chính quy định 

tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

Quý III năm 2021, tỉnh Quảng Trị không ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật có quy định về thủ tục hành chính nên không tiến hành đánh giá tác động, 

thẩm định, thẩm tra TTHC quy định trong văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Công bố, công khai TTHC, danh mục thủ tục hành chính 

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã tham mưu, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh công bố 227 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của ba cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã). Trong đó công bố chuẩn hóa, 

ban hành mới: 94 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 59 TTHC; bãi bỏ 74 TTHC 

(chi tiết tại Biểu số II.03b/VPCP/KSTT kèm theo Báo cáo này). 

Văn phòng UBND tỉnh đã công khai toàn bộ TTHC trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Trang Thông tin điện tử tỉnh và 

niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện và UBND 

cấp xã đã công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết trên 

Trang thông tin điện tử và Bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị trực tiếp giải 

quyết TTHC. 

3. Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị năm 2021, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu 
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Kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã thực hiện rà soát, đánh các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết theo quy định. 

Sau khi rà soát, đánh giá các Sở: Thông tin và Truyền Thông, Nội vụ và 

Công Thương đã trình UBND tỉnh quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 

đối với 20 TTHC. Trong đó, Sở Nội vụ đề nghị bãi bỏ 16 TTHC; Sở Công 

Thương đề nghị bãi bỏ 01 TTHC; các TTHC còn lại thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông và Sở Công thương đề nghị cắt giảm từ 16,42% đến 25% chi phí 

khi thực hiện TTHC (chi tiết xem tại Biểu số 04b/VPCP/KSTT). 

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính 

Trong Quý III, các cơ qua hành chính nhà nước đã tiếp nhận 22 phản ánh 

kiến nghị của người dân, trong đó: 

- UBND cấp xã đã tiếp nhận trực tiếp 06 phản ánh kiến nghị, trong đó đã 

giải quyết 03 PAKN và 03 PAKN đang giải quyết. 

- UBND tỉnh Quảng Trị đã nhận được 16 phản ánh kiến nghị của người dân 

thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Trong đó:  

+ 12 phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền tiếp nhận xử lý, UBND tỉnh đã giao 

các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND 

cấp huyện xử lý, công khai trên Cổng dịch vụ quốc gia 11 PAKN cho người dân theo 

quy định; 01 phản ánh kiến nghị trong hạn đang xử lý. 

+  04 phản ánh kiến nghị không thuộc thẩm quyền tiếp nhận xử lý, UBND tỉnh 

đã trả lại và thông báo để người dân biết. 

(chi tiết tại Biểu số II.05b/VPCP/KSTT kèm theo Báo cáo này). 

5. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 99.695 hồ sơ, trong đó: Số mới tiếp 

nhận trong kỳ: 95.249 hồ sơ (trực tuyến: 25.590 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ 

bưu chính: 69.659 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 4.446 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 95.812 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 

76.365 hồ sơ, đúng hạn: 19.057 hồ sơ, quá hạn: 390 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 3.883 hồ sơ ; trong đó, trong hạn: 3845 hồ 

sơ, quá hạn: 38 hồ sơ. 

Các hồ sơ thủ tục giải quyết quá hạn (428 hồ sơ đã giải quyết và đang giải 

quyết) đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân theo đúng 

quy định. 

(Chi tiết tại Biểu số II.06c/VPCP/KSTT kèm theo Báo cáo này). 

6. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện 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 và Thông tư  số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP. 

Duy trì hoạt động động có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 

Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tổ chức tiếp nhận, hồ sơ thủ tục hành chính theo 

https://thegioiluat.vn/phap-luat/nghi-dinh-so-61-2018-nd-cp-ve-viec-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-do-chinh-phu-ban-hanh-55013/
https://thegioiluat.vn/phap-luat/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-huong-dan-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-do-van-phong-chinh-60034/
https://thegioiluat.vn/phap-luat/nghi-dinh-so-61-2018-nd-cp-ve-viec-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-do-chinh-phu-ban-hanh-55013/


3 

 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. 

Tất cả các hồ sơ TTHC khi tiếp nhận đều được nhập vào Hệ thống thông tin 

Một cửa điện tử tỉnh; cán bộ tiếp nhận, in phiếu biên nhận giao cho người dân; 

cán bộ giải quyết hồ sơ tuân thủ đúng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin 

Một cửa điện tử tỉnh.  

Ngoài ra, thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Bộ Tài 

chính  về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Trị đã 

ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, lập danh mục các thủ tục hành 

chính được giảm mức thu phí, lệ phí theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC và triển 

khai thu phí, lệ phí theo Thông tư quy định từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 

31/12/2021. 

Thực hiện Công văn số 5438/VPCP-KSTTHC ngày 09/8/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh đã ban 

hành văn bản chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền, hướng 

dẫn người lao động (công dân), doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng nhập và 

nộp trực tuyến hồ sơ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện; 

Trung tâm Giới thiệu việc làm và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trình cấp có thẩm quyền 

giải quyết các dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. 

Tính đến ngày 14/9/2021, tỉnh Quảng Trị đã công bố 153 TTHC (còn hiệu 

lực) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; đưa 

153 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp vào thực hiện tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (133 TTHC), Bộ phận một cửa cấp huyện (18 

TTHC) và Bộ phận một cửa cấp xã (2 TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; phê duyệt 153 quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông, đồng thời số hóa tất cả các quy trình để thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh. 

(Chi tiết tại Biểu số II.07b/VPCP/KSTT kèm theo Báo cáo này). 

7. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử. 

Đăng ký, tích hợp 169 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/); nâng cấp 1.106 dịch vụ công 

lên mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị (địa chỉ 
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https://dichvucong.quangtri.gov.vn/); công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

Triển khai thu phí, lệ phí tập trung bằng biên lai điện tử và Dịch vụ thanh 

toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ thủ tục đất đai tại bộ phận một 

cửa cấp huyện.   

Trong quý III, các cơ quan hành chính nhà nước 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã 

tiếp nhận, giải quyết 104.671 hồ sơ qua Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, 

trong đó đã giải quyết 100.151 hồ sơ (giải quyết đúng và trước hạn 99.618 hồ sơ, 

đạt 99,44%, quá hạn 533 hồ sơ); đang giải quyết 4.520 hồ sơ (trong hạn 4.464 hồ 

sơ, quá hạn 56 hồ sơ) tổng số hồ sơ quá hạn trong kỳ là 589 hồ sơ (chiếm 

0,56%). 

Tổng số hồ sơ trực tuyến phát sinh trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị 

là 88,371 hồ sơ. Trong đó, số DVC do Chính phủ giao đã phát sinh 30,650 hồ sơ 

(37 DVC mức độ 3: 14,729 hồ sơ; 264 DVC mức độ 4: 15,921 hồ sơ); số DVC 

do UBND tỉnh chủ động triển khai đã phát sinh 57,721 hồ sơ (78 DVC mức độ 3: 

2.252 hồ sơ; 848 DVC mức độ 4: 55,469 hồ sơ). 

(Xem Biểu số II.08/VPCP/KSTT kèm theo Báo cáo này) 

8. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính 

Công tác tuyên truyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đã 

được UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã 

thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: Đăng tải nội dung trên Trang 

thông tin điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Đài Phát thanh Truyền 

hình Quảng Trị, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

thông qua các cuộc họp, giao ban hàng tháng, quý hoặc họp trực tiếp với người 

dân. 

Nội dung tuyên truyền: 

- Tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, doanh nghiệp 

về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biết hết sức phức tạp các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; dịch Bưu chính 

công ích để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước; tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân, đồng thời 

giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.  

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện quyền được phản ánh, kiến nghị về 

những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính; tuyên truyền, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức khai thác, sử dụng thông tin 

về thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính từ Cổng 

dịch vụ công tỉnh Quảng Trị (địa chỉ www.dichvucong.quangtri.gov.vn/). 

- Mở các chuyên mục về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh để người dân và các cơ quan, đơn vị phản ánh về tình hình thực hiện cải 

cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đóng góp ý kiến nhằm xây 

https://dichvucong.quangtri.gov.vn/
http://www.dichvucong.quangtri.gov.vn/
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dựng, thúc đẩy việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bảo đảm có 

chất lượng, hiệu quả. 

9. Tình hình kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, 

UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực 

hiện đánh giá chất lượng, tiến độ giải giải quyết thủ tục hành chính của các cơ 

quan có thẩm quyền và tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thi 

hành nhiệm vụ theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 

tỉnh về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, kết quả như sau: 

- Về tỷ lệ đánh giá hồ sơ thủ tục hành chính:  

+ Các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan trung ương đóng trên địa 

bàn (Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh) đã tiếp nhận 30.312 phiếu đánh 

giá/99.221 hồ sơ đã giải quyết, đạt tỷ lệ 30,05%. 

+ Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức và 

cơ quan hành chính nhà nước đạt 99,84% (246 tiêu chí không hài lòng/151.304 

tiêu chí hài lòng và rất hài lòng). 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này). 

- Về xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, 

công chức:  

+ 100% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành 100% nhiệm vụ. 

+ 9/10 huyện, thị xã, thành phố và 17/19 cơ quan chuyên môn, cơ quan 

thuộc UBND cấp tỉnh xếp loại xuất sắc (Thanh tra tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ 

tục hành chính trực tiếp từ các cơ quan nhà nước và qua dịch vụ bưu chính công 

ích nên không thể phát phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân; Ban Dân 

tộc không phát sinh hồ sơ nên không có phiếu đánh giá để xếp loại cơ quan, đơn 

vị; UBND huyện Đảo Cồn Cỏ tiếp nhận hồ nhưng chưa đánh giá cán bộ, công 

chức và xếp loại cơ quan qua phần mềm). 

 (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo này). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được 

Công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp quan tâm chỉ đạo, triển 

khai thực hiện đồng bộ; thực hiện công bố, công khai TTHC đúng nội dung và 

thời gian quy định; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải 

cách thủ tục hành chính, đặc biệt tỉnh đã chủ động nâng cấp Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để tiếp nhận, luân chuyển, 

giải quyết và trả kết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân được nhanh chóng, chính 

xác. 

Việc tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ công 

quốc gia và kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến quốc gia đã tạo điều kiện 

cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian đi lại 

và tiết kiệm chi phí khi thực hiện TTHC. 
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Công tác thu phí, lệ phí tập trung bằng biên lai điện tử và Dịch vụ thanh 

toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ thủ tục lĩnh vực Đất đai tại bộ 

phận một cửa cấp huyện góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, 

các cơ quan, đơn vị khi làm hồ sơ thủ tục hành chính.   

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và tại Bộ phận một cửa cấp 

huyện, cấp xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục 

hành chính nhanh chóng, hiệu quả; giúp các cơ quan quản lý hành chính nhà 

nước thường xuyên giám sát chặt chẽ việc giải quyết TTHC của các cơ quan, 

đơn vị và cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng 

giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực 

truyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị, Cổng dịch vụ công quốc gia và 

Hệ thống Bưu chính công ích. 

2. Những thuận lợi, khó khăn 

a) Thuận lợi 

- Công tác kiểm soát TTHC luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện. 

- Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin từng bước được nâng cấp, đáp ứng 

điều kiện để sử dụng các phần mềm về tiếp nhận, giải quyết TTHC và quản lý hệ 

thống thông tin về kiểm soát TTHC. 

- Ý thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỷ năng sử dụng công nghệ 

thông tin của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng 

yêu cầu giải quyết công việc. 

- Tổ chức, cá nhân ngày càng tin tưởng, sử dụng các dịch vụ công do nhà 

nước cung cấp; số lượng hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh ngày càng tăng. 

b) Khó khăn 

Hiện nay trên Cổng dịch vụ công quốc gia đang triển khai nhiều phân hệ 

khác nhau như: Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Hệ thống 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, Hệ thống Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính... các phân hệ này đều có các đường link riêng, nên người sử dụng rất khó 

nhớ địa chỉ để truy cập, khi sử dụng các phân hệ phải vào nhiều cửa sổ khác 

nhau. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều ca dương tính với Sars-Cov-2; đặc biệt thành phố 

Đông Hà, trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh  phải thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên người dân 

gặp khó khăn khi nộp hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC. Tỷ lệ hồ sơ nộp 

trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính công ích chưa cao. 
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3. Kiến nghị, đề xuất 

- Đối với Văn phòng Chính phủ: 

Hướng dẫn thống nhất việc xây dựng hệ thống số hóa kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ để các địa phương có cơ sở lập đề án triển khai đồng bộ thống nhất trên toàn 

quốc, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư, triển khai thực hiện. 

- Đối với Cục kiểm soát thủ tục hành chính 

Đề nghị Cục kiểm soát TTHC tích hợp các phân hệ Hệ thống thông tin báo 

cáo của Văn phòng Chính phủ, Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ 

thống chứng thực bản sao điện tử từ bản chính này vào Cổng dịch vụ công quốc 

gia (địa chỉ dichvucong.gov.vn), sau đó tạo thành các menu để người dùng dễ 

thao tác, sử dụng; kiểm tra, nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng 

Chính phủ nhằm đảm bảo vận hành ổn định thông suốt.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2021 

1. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

2. Triển khai thực hiện 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 và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 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. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc giải quyết 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Quyết 

định số 381/QĐ-VPCP ngày 18/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Ban 

hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”. 

3. Triển khai thực hiện Nghị  định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như:  Triển 

khai thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của địa phương đang còn hiệu lực theo lộ trình từ nay đến hết năm 2025 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, trong đó làm 

rõ lộ trình theo từng năm; tạo tài khoản, phân quyền chứng thực; tổ chức tập 

https://thegioiluat.vn/phap-luat/nghi-dinh-so-61-2018-nd-cp-ve-viec-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-do-chinh-phu-ban-hanh-55013/
https://thegioiluat.vn/phap-luat/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-huong-dan-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-do-van-phong-chinh-60034/
https://thegioiluat.vn/phap-luat/nghi-dinh-so-61-2018-nd-cp-ve-viec-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-do-chinh-phu-ban-hanh-55013/
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huấn, hướng dẫn sử dụng chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia. 

4. Triển khai thực hiện các nhiện vụ theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP 

ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về quy định chế độ báo cáo định kỳ 

và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính 

phủ như: Phân quyền sử dụng tài khoản, giao báo cáo, tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo cho lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo quy định. 

5. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh để 

giao các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xử lý. 

6. Kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu TTHC, văn bản quy phạm pháp 

luật lên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia theo quy định; tổ chức thẩm định, 

rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn 

tỉnh. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Văn phòng  

Chính phủ và của UBND tỉnh. 

Trên đây là tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị Quý III và Phương hướng nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2021, UBND tỉnh 

Quảng Trị báo cáo Văn phòng Chính phủ biết để theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh;   

- Các Cơ quan CM thuộc UBND tỉnh;  

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;  

- Lưu: VT, THH, NCM, KSTTHC(2b).  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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