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ƯU ĐIỂM

Việc thực hiện hướng dẫn hoàn thiện
hồ sơ ban đầu, thông báo bổ sung hồ
sơ, thông báo từ chối giải quyết hồ sơ,
hẹn lại thời gian trả kết quả bằng văn
bản theo quy định đã được các cơ
quan, đơn vị quan tâm thực hiện

Các đơn vị được kiểm tra: thành phố

Tam Kỳ, thành phố Hội An, huyện Tiên

Phước có sự phối hợp hỗ trợ tương đối

tốt giữa Phòng Tài nguyên và Môi

trường, Chi nhánh và Cơ quan Thuế

trong giải quyết TTHC tương đối tạo

điều kiện thuận lợi cho người dân

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN



TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bộ quy trình thủ tục chưa hoàn chỉnh, còn thiếu một số thủ tục

nên khó khăn trong công tác phối hợp gây nên trễ hạn, việc

chuyển thông tin thuế chưa hợp lý ở một số thủ tục miễn thuế.

Tiếp nhận hồ sơ đầu vào là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tuy

nhiên phần mềm điện tử chưa liên thông các cơ quan, đơn vị trong

quy trình giải quyết TTHC do vậy chưa phân đoạn trách nhiệm giải

quyết TTHC; dẫn đến việc thống kê báo cáo nguyên nhân trễ hạn hồ

sơ còn chung chung chưa phân định trách nhiệm và đơn vị xin lỗi

công dân.

Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ chỉ mới trong hệ thống chi nhánh

Văn phòng Đăng ký, chưa liên thông theo dõi quá trình trình ký hồ

sơ giữa các cơ quan liên quan như Phòng TNMT, UBND cấp xã và

Chi cục thuế. Việc trễ hạn hồ sơ và liên đới trách nhiệm chưa thể

hiện cụ thể giữa các cơ quan.
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TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên Môi trường,

UBND cấp xã, Chi nhánh chưa được gắn kết nên trong

quá trình xử lý hồ sơ, một số nội dung chưa thống nhất

giữa các cơ quan

Số lượng hồ sơ đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất lần đầu trễ hạn còn nhiều, hồ sơ không thể hiện được quy trình

luân chuyển, không có phiếu hẹn, nhận hồ sơ không qua phần mềm

một cửa

Thực hiện việc xử lý, tác nghiệp và cập nhật quá trình giải
quyết hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử còn hạn chế, 
chưa đồng bộ giữa hồ sơ giấy với quy trình điện tử
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TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Công tác số hóa hồ sơ đầu vào cũng như dịch vụ công

trực tuyến mức độ 3,4 chưa được triển khai thực hiện

Công tác lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ, chưa khoa học, 

thành phần hồ sơ thiếu thông tin; hồ sơ lưu trữ chưa

chỉnh lý, phân loại nên rất khó cho việc khai thác và

sử dụng
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TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

ƯU ĐIỂM

Một số huyện, thị xã, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Bộ phận Một cửa thuộc cấp huyện, cấp xã đã được kiện toàn, tổ chức lại

theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ cá

nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

Chất lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn

giảm so với các năm trước

Các huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện

khá quyết liệt việc giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện

tử

Đã quan tâm bố trí nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị,

hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết hồ sơ TTHC, đáp

ứng nhu cầu được tiếp đón, phục vụ của cá nhân, tổ chức đến

giao dịch tại Bộ phận Một cửa.



Tồn tại, hạn chế

Cập nhật, niêm yết công khai bộ TTHC giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp

huyện, cấp xã chưa đầy đủ, đúng quy định

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử còn

tồn tại rất nhiều hạn chế.2

1

Việc rà soát, cập nhật TTHC trên phần mềm một cửa chưa được thực hiện

thường xuyên nên một số TTHC không thống nhất với TTHC đang có hiệu lực

thi hành, gây khó khăn cho việc tác nghiệp.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, một số cơ quan, địa phương còn yêu cầu công

dân phải nộp giấy tờ, bản sao không có trong quy định thành phần hồ sơ đã

được cấp có thẩm quyền công bố, nhận thừa số lượng so với quy định.

Việc tạo lập hồ sơ điện tử đầu vào, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC lên

phần mềm một cửa điện tử chưa được thực hiện chưa thường xuyên hoặc

không thực hiện. Các văn bản, tài liệu phát sinh qua từng bước xử lý của quy

trình không được đăng tải lên phần mềm.



TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Hầu hết hồ sơ được kiểm tra thực tế đều cho thấy không có sự đồng bộ giữa quá trình xử lý

trên thực tế với tiến trình cập nhật thông tin xử lý trên phần mềm một cửa điện tử, làm cho

việc giải quyết hồ sơ bằng phần mềm không thực chất; làm sai lệch thông tin được tổng

hợp, truy xuất từ phần mềm.

Việc kiểm soát giải quyết hồ sơ của lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng chuyên môn, lãnh đạo

xã chưa sâu sát dẫn đến việc giải quyết hồ sơ còn tùy tiện, đối phó; từ chối giải quyết không

có thông báo, xử lý hồ sơ trên phần mềm không đúng quy trình; một số trường hợp sợ bị

thống kê trễ trên phần mềm nên tiến hành kích hoạt chuyển cho cá nhân khác, mặc dù chưa

giải quyết xong.v.v..

Hồ sơ lưu không đảm bảo phản ánh thực tế quá trình giải quyết hồ sơ (không lưu trữ giấy

tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ; Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ; văn bản đề nghị bổ sung hồ

sơ.v.v...)

Còn tình trạng xử lý hồ sơ chậm muộn; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công còn thấp; triển khai số

hóa còn lúng túng

3

4



TỒN TẠI, HẠN CHẾ

10

Đầu tư cơ sở hạ tầng

CNTT cho cấp xã chưa

đáp ứng yêu cầu công

việc

Việc kết nối, chia sẻ thông

tin giữa các cơ quan, tổ

chức liên quan đến việc

giải quyết TTHC, dịch vụ

công cho người dân còn

hạn chế, chưa theo đúng

quy định hiện hành về quản

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu

số của cơ quan HCNN tại

Nghị định số 47/2020/NĐ-

CP ngày 09/4/2020 của

Chính phủ
Công tác tuyên

truyền, triển khai

dịch vụ công trực

tuyến mức độ 3, 4

vẫn chưa được

quan tâm. Tỷ lệ phát

sinh hồ sơ trực

tuyến còn thấp.

Tại một số TTHC có

số lượng hồ sơ phát

sinh nhiều, thời gian

trả kết quả ngắn, số

lượng cán bộ của Bộ

phận một cửa còn ít

nên chưa đảm bảo

thời gian khi giải

quyết hồ sơ

TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx


Thiếu sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong tổ chức thực thi; việc phối

hợp giữa các cơ quan còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ

Chưa thực sự lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện cơ chế

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; việc cung cấp

DVCTT mức độ 3, mức độ 4 còn chạy theo thành tích

Chưa có cách thức theo dõi, đánh giá năng suất, chất lượng việc

tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa một cách khách quan,

toàn diện, hiệu quả nên thực tế khâu hướng dẫn, kiểm tra, xem xét

trước khi nhận hồ sơ là khâu dễ phát sinh nhũng nhiễu, phiền hà

cho cá nhân, tổ chức

Người dân còn chưa quan tâm, đánh giá mức độ hài lòng đối với

giải quyết TTHC, kết quả này còn chưa được đưa vào việc đánh giá

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CCVC tại Bộ phận một cửa

NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ



Tiến độ nâng cấp,

hoàn thiện hệ

thống Cổng dịch

vụ công và Hệ

thống thông tin một

cửa điện tử tỉnh

chậm, chưa đáp

ứng yêu cầu về

giải quyết TTHC

trên môi trường

điện tử theo Quyết

định số 468/QĐ-

TTg

Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các

cơ quan, tổ chức liên quan đến việc

giải quyết TTHC, dịch vụ công cho

người dân còn hạn chế; chưa có sự

kết nối, chia sẻ thông tin với Hệ thống

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với

các Bộ, ngành

NGUYÊN NHÂN

Trụ sở làm việc, trang thiết bị

làm việc của Bộ phận một

cửa đã xuống cấp, thường

xuyên bị lỗi; đường truyền kết

nối chậm, mất kết nối đã ảnh

hưởng đến thời gian tiếp

nhận và giải quyết TTHC

Hệ thống một cửa điện tử chưa thực sự tối ưu,

hoạt động không ổn định, tốc độ chậm, thường

xuyên xảy ra sự cố làm gián đoạn quy trình

nộp, tiếp nhận thủ tục và thực hiện các thao tác

giải quyết TTHC trên hệ thống



MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”

; UBND Quận 3 triển khai xây dựng và áp dụng triển khai quy trình đăng ký hộ

kinh doanh và tích hợp mã số thuế vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ

6 ngày làm việc xuống còn 4 giờ; Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7

thông qua trụ tiếp nhận - trả hồ sơ tự động của Ủy ban nhân dân Quận 6

“Tổ cơ động hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại

nhà” (UBND phường Trúc Bạch, Ba Đình), mô hình “ 05 thủ tục hành

chính không chờ” (UBND quận Hoàn Kiếm), mô hình “Ngày thứ sáu xanh”

tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Hoài Đức (với 4 thủ tục: Chấm dứt hoạt

động hộ kinh doanh; chuyển trường đối với học sinh trung học; chuyển

trường đối với học sinh tiểu học; cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ),

công dân sẽ được trả kết quả trong 60 phút, thay vì phải chờ 2-10 ngày theo

quy định.

HÀ NỘI

TP HỒ CHÍ MINH



SÁNG KIẾN

Thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính

công trực tuyến tỉnh, cung cấp trực

tuyến cho người dân, tổ chức, doanh

nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước

các thông tin, dịch vụ, tiện ích hành

chính công một cách tập trung, chuyên

nghiệp; tiếp nhận, giải quyết toàn bộ

TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

thông qua một địa chỉ duy nhất; giảm

mạnh thời gian đăng ký, giải quyết hồ

sơ.

KHÁNH HÒA

ĐỒNG NAI

Thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ

sơ và trả kết quả giải quyết

TTHC không phụ thuộc vào địa

giới hành chính trên địa bàn

tỉnh



NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo

hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã

- Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp

huyện: các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện rà soát, lựa chọn các thủ

tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến hoặc các thủ tục đã có

cơ sở dữ liệu dùng chung trong tỉnh tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục

thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ

thuộc vào địa giới hành chính cấp huyện.

- Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã:

các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện rà soát, lựa chọn các thủ tục hành

chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến hoặc các thủ tục đã có cơ sở

dữ liệu dùng chung trong tỉnh tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục

hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào

địa giới hành chính cấp xã.



NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả

giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại BPMC tạo cơ sở

hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác theo chỉ đạo của Chính

phủ

 Quy định thống nhất thực hiện chung trên toàn tỉnh việc sử dụng bộ nhận

diện thương hiệu theo quy chuẩn chung về màu sắc, kích cỡ, tên gọi trên

các ứng dụng điện tử, ứng dụng văn phòng, ứng dụng nội, ngoại thất;

khẩu hiệu thống nhất là “Hành chính phục vụ” tại bộ phận “một cửa” các

cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh



NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 Tập trung rà soát, thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trong việc giải quyết

TTHC theo hướng “cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân thì giao cấp đó giải

quyết”

 Tiếp tục công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tiếp
nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa, trên Cổng thông tin điện
tử tỉnh, trên Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị; vận hành
có hiệu quả mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh,
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; tăng cường
công tác quản trị, kiểm tra, đánh giá việc giải quyết TTHC trên
môi trường điện tử và việc thực hiện số hóa, tái sử dụng kết quả
giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp thực chất,
hiệu quả.



Đánh giá dựa trên dữ liệu theo thời gian thực về tình hình
thực hiện TTHC, cung cấp DVC

Nhận biết tình trạng, chất lượng giải quyết thông qua 
bảng màu

Sử dụng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

NHÓM CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

Công khai, minh bạch

Tiến độ, kết quả giải quyết

Số hóa hồ sơ

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Mức độ hài lòng

1

2

3

4
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Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, đảm

bảo phù hợp với quy định và thực tiễn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải

quyết TTHC cũng như cán bộ, công chức trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm Một cửa

điện tử

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Rà soát các TTHC có kết quả phụ thuộc TTHC khác mà chưa công bố thời gian giải quyết,

đề xuất giải pháp và báo cáo UBND tỉnh để khắc phục tình trạng thời gian giải quyết kéo dài

và chuyển trả nhiều lần giữa các cơ quan trong quá trình phối hợp giải quyết TTHC theo cơ

chế một cửa liên thông

Chỉ đạo, rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên phần mềm một

cửa điện tử; khắc phục tình trạng không thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua hệ

thống Một cửa điện tử hoặc có tiếp nhận nhưng chỉ một số thủ tục, chưa thực hiện đầy đủ

100% hồ sơ giải quyết TTHC và các hồ sơ đã giải quyết xong nhưng không cập nhật, xử lý

trên hệ thống, dẫn đến hồ sơ tồn đọng, quá hạn kéo dài
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Thường xuyên tổ chức tập huấn về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ của Văn

phòng đăng ký đất đai, cán bộ địa chính cấp xã về bộ TTHC về đất đai, hệ thống các văn bản

hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và của UBND tỉnh.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức
của các phòng chuyên môn, Văn phòng đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
trong việc giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai. Thực hiện việc xử lý nghiêm đối với cán bộ nếu phát hiện
có sai phạm.

Xây dựng quy trình kiểm soát hồ sơ trong giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa một số

thủ tục mới theo đề nghị của huyện, thị xã, thành phố đảm bảo quản lý được thời gian giải

quyết. 

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quy chế phối hợp trong việc giải

quyết TTHC lĩnh vực đất đai giữa các đơn vị, địa phương cụ thể, rõ ràng

tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
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Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa

liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên

phần mềm Một cửa điện tử đúng quy định, hướng dẫn. 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện nghiêm túc thư xin lỗi khi giải

quyết hồ sơ trễ hạn

Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ

địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác quản lý đất đai

đúng hiện trạng, đúng pháp luật



UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
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Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy định về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử
đúng quy định, hướng dẫn. 

Thực hiện nghiêm túc thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cho bộ phận

“Một cửa” cấp huyện, cấp xã; trong đó, ưu tiên bố trí máy tính riêng để

hỗ trợ người dân nhập dữ liệu tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị chuyên môn

trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp tốt với các Chi

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện giải quyết hồ sơ lĩnh vực

đất đai theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định của UBND tỉnh.

Tạo điều kiện bố trí trụ sở làm việc, kho lưu trữ hồ sơ địa chính tại các 

chi nhánh đáp ứng yêu cầu làm việc.



Điều hành 
dựa trên 
dữ liệu

Cải cách là 
đổi mới 
không ngừng

Xu hướng
của
thời đại

Tăng cường hiệu năng của Hệ thống một cửa điện tử đảm bảo đáp ứng
yêu cầu về số hóa, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu TTHC giữacơ sở dữ liệu quốc gia về
TTHC với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh

Kết nối cống thanh toán trực tuyến của quốc gia Hệ thống một cửa
điện tử của tỉnh

Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống Quản lý văn bản của
tỉnh và hệ thống một cửa điện tử

Đồng bộ, liên kết tài khoản của Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ
công quốc gia gắn với mã định danh cá nhân
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3
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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tiếp tục rà soát, tổng hợp các vấn đề tồn tại về kỹ thuật của Hệ thống một cửa tỉnh, bổ sung nâng cấp,

hoàn thiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu về giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ TTHC
01
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Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quy trình số hóa
hồ sơ TTHC gắn với ký số trên hệ thống phần mềm một cửa điện
tử dưới dạng Clip để tuyên truyền, tập huấn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tiếp tục bám sát hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để triển khai
tích hợp, chia sẻ trạng thái hồ sơ TTHC đối với các dịch vụ công thiết yếu
và của các phần mềm chuyên ngành với Hệ thống một cửa tỉnh

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn sử dụng các phần mềm phục vụ
cho công việc nhất là phần mềm Một cửa điện tử

02

03

04



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


