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BÁO CÁO 
Đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 

cải cách hành chính năm 2023 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ 
ĐẠO PHIÊN HỌP THỨ 3

Sau khi có kết luận phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính 
và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam (Thông báo kết luận số 06- TB/BCĐ ngày 
26/12/2022) các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã 
tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản triển khai thực 
hiện. Kết quả như sau:

1. Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và 
quy trình giải quyết, nhất là các thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên 
thông và các nhóm thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời 
sống nhân dân, như: Xây dựng, đất đai, đầu tư, môi trường, khoáng sản, cấp các 
loại chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép.

- Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các Sở tham mưu UBND tỉnh 
quyết định ủy quyền giải quyết TTHC cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
02 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường: 21 TTHC; Sở Nội vụ: 5 TTHC; Ban 
Dân tôc: 02 TTHC; Ủy quyền các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng 
ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất; kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/20231; UBND 
thành phố Hội An ủy quyền cho Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND thành 
phố giải quyết 21 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố2.

1 Quyết định số 984/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022
2 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 30/12/2022
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- Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh ban hành Quy trình một cửa liên thông 
giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới 
trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam3.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của 
UBND tỉnh về ban hành Danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, Văn phòng UBND 
tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn và Phương án thực hiện thí điểm việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành 
chính.

2. Sở Nội vụ đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức rà 
soát, đánh giá kết quả giải quyết của từng thủ tục hành chính; tập trung làm rõ các 
điểm nghẽn, nguyên nhân giải quyết chậm, quá hạn (chủ quan, khách quan); trên cơ 
sở đó:

- Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đơn vị phải nhanh 
chóng có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục; đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền 
của UBND tỉnh, sở, ngành thì đề xuất những giải pháp cụ thể để khắc phục trong 
thời gian tới;

- Đối với những thủ tục hành chính có liên quan, phối hợp giữa các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức; giữa các cơ quan chuyên môn cùng cấp, giữa cấp trên và cấp dưới, 
giữa cơ quan, tổ chức địa phương với cơ quan ngành dọc đều phải ban hành Quy 
chế phối hợp thực hiện (hoặc sửa đổi, bổ sung đối với những quy chế đã ban hành 
để phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật hiện hành); trong đó quy 
định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn và thời gian giải quyết của từng khâu 
trong thực hiện thủ tục hành chính.

3. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý theo Nghị quyết số 
57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 khóa X về 
thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước giai đoạn 2022 – 
2026

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND 
ngày 16/01/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong 
đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong triển khai thực 
hiện. 

Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Kế hoạch, 
văn bản triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền theo chức năng, nhiệm vụ quản lý 
nhà nước được giao.

3 Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 20/3/2023
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4. Tham mưu, thay thế Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác 
cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam ban hành tại Quyết định 3573/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 442/QĐ-
UBND ngày 08/3/2023 Quy chế đánh giá, kết quả thực hiện công tác cải các hành 
chính của các địa phương, đơn vị và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; trong đó hướng 
dẫn cụ thể quy trình, tiêu chí đánh giá, xếp loại; quy định thời gian hoàn thành việc 
đánh giá chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, địa phương, đơn vị trước ngày 
15/11 hằng năm. Không xếp hạng tốt về kết quả cải cách hành chính đối với các cơ 
quan, đơn vị, địa phương có từ 5% hồ sơ trễ hẹn trở lên hoặc chỉ số hài lòng từ 80% 
trở xuống. 

Hiện nay Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cấp có thẩm 
quyền sửa đổi các quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo 
hướng có từ 10% hồ sơ trễ hạn trở lên thì không được xếp loại hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không được xếp 
loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nếu kết quả xếp hạng cải cách hành chính đạt 
mức trung bình trở xuống; xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu kết quả cải cách 
hành chính của cơ quan 02 năm liên tục xếp hạng trung bình; tập thể lãnh đạo xếp 
loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có kết quả xếp hạng cải cách hành chính 
hạng tốt. 

5. Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả 
công tác trong thực thi công vụ và kiểm tra cải cách hành chính năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1102/KH-UBND ngày 02/3/2023 kiểm tra 
công vụ năm 2023; nội dung kiểm tra tập trung (i) Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, chấp hành thời gian làm việc theo Chỉ thị số 26/CT-UBND 
ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam (ii) Kiểm tra việc thực hiện văn hoá 
công sở, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khi 
thi hành nhiệm vụ theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính 
Nhà nước; Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh ban 
hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Các Sở, Ban, ngành, 
UBND huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Kế hoạch, triển khai kiểm tra công vụ 
năm 2023, điển hình như: Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, 
Cục thuế tỉnh, thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Quế Sơn.v.v…

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 818/KH-UBND ngày 17/02/2023 kiểm tra 
công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023; trong đó có kiểm tra 
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chuyên đề: (i) Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất 
đai; (ii) Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực y tế; (iii) 
Việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một 
cửa điện tử.

6. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Công văn số 915-CV/TU, ngày 
05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2208/QĐ-UBND, ngày 
14/8/2022 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Đề cương và dự toán chi 
tiết xây dựng Phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đã lấy ý kiến 
thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính. Tuy nhiên, do 
vướng mắc về nguồn kinh phí thực hiện đến nay Phần mềm đánh giá chưa hoàn 
thành theo tiến độ đề ra. Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn 
vị thực hiện đánh giá hàng tháng theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 
14/8/2022 của UBND tỉnh.

7. Xây dựng các hệ thống thông tin, sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết 
thực, hiệu quả, có tính kết nối liên thông cao phục vụ công tác giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các 
cấp. Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030

Công an tỉnh đang triển khai thực hiện 11/25 dịch vụ công thiết yếu theo chỉ 
đạo của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội đã tích hợp thủ tục hành chính “Tích hợp giảm 
trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình” trên Cổng DVC quốc gia 
và Cổng DVC Bảo hiểm xã hội. Các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực tư pháp 
theo Đề án 06 đã được tích hợp, cung cấp đầy đủ trên Cổng DVC của tỉnh và 11/12 
thủ tục đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia (còn 01 thủ tục đăng ký kết hôn ở cấp 
xã chưa tích hợp trên Cổng DVC quốc gia).v.v…

8. Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, 
giám sát lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số ở các cấp ủy, địa phương 
UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 20234; trong đó có nội dung kiểm tra việc lãnh 
đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của 
Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2021 của Ban 

4 Kạ hoạch sạ 230-KH/TU ngày 30/12/2022
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Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 đối với cấp ủy, bí thư của 4 cơ quan, địa phương.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC CẢI 
CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NĂM 2023

1. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành đúng tiến độ, chất 
lượng các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành 
chính tỉnh ( như: Triển khai mới “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
” trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử - 
Sở Thông tin và Truyền thông; triển khai liên thông Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC, Cơ quan Thuế với Hệ thống thông tin đất đai (LIS) - Sở Tài nguyên và Môi 
trường; xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác chuyển đổi số; 
Phần mềm đánh giá thực hiện nhiệm vụ CBCCVC-Sở Nội vụ; cập nhật kết quả giải 
quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai cấp huyện, Bộ phận một cửa một số huyện, xã.v.v…).

2. Hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống một cửa điện tử còn cao tại cấp huyện, cấp xã 
(tỷ lệ hồ sơ trễ hạn: Nông Sơn: 7,75%; Nam Giang: 30,92%; Hiệp Đức: 14,29%; 
Núi Thành: 26,77%; Điện Bàn: 38,45%; Thăng Bình: 62,58%; Tam Kỳ: 39,23%; 
Hội An: 18,56%). Hồ sơ trễ hạn tập trung chủ yếu lĩnh vực đất đai, chưa giảm được 
xuống dưới 5% theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh (tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tại 
Đại Lộc: 38,07%; Điện Bàn: 42,16%; Hội An: 37,07%; Tam Kỳ: 37,30%; Thăng 
Bình: 87,51%) (Có phụ lục Báo cáo kèm theo)

3. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính còn thấp (chỉ số hài lòng về sự 
phục vụ hành chính năm 2022: các Sở là: 89,95%; cơ quan ngành dọc: 83,27%; cấp 
huyện: 85,36%; đặc biệt tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện là 
82,46%).

4. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới chỉ thực hiện tốt ở các Sở, 
ngành, một số địa phương (điển hình: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Núi 
Thành, Phước Sơn). Các địa phương có tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công thấp: 
Duy Xuyên, Điện Bàn, Tam Kỳ, Quế Sơn, Hiệp Đức, Đông Giang, Tây Giang).

5. Việc hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác cải cách hành chính 
giữa các sở, ban, ngành; giữa cấp tỉnh với cấp huyện trong thời gian qua còn thiếu 
gắn kết. 

6. Cơ sở vật chất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn nhiều tồn tại, vướng 
mắc:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh xuống cấp, lạc hậu, không đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 13 
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của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Phòng làm việc thấm dột; khu 
vực đón tiếp hướng dẫn công dân, tổ chức chật; máy móc, thiết bị xuống cấp…).

- Chất lượng và khả năng vận hành của máy tính tại Bộ phận Một cửa các cấp 
hiện nay đều đã xuống cấp, tính năng vận hành chậm; nhiều máy tính đã hư hỏng 
gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các công tác chuyên môn của cán bộ, công chức 
tại Bộ phận Một cửa. Tính năng kết nối mạng, kết nối các Hệ thống phần mềm (Hệ 
thống thông tin Một cửa điện tử; các Hệ thống thông tin chuyên ngành: Tư pháp; 
Lao động - Thương binh và xã hội...) kém hoặc không đảm bảo điều kiện kết nối. 
Ngoài ra, máy scan, máy in được xác định là thiết bị cần thiết và quan trọng trong 
quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các 
đơn vị nhưng vẫn còn nhiều đơn vị hiện đang chưa bố trí thiết bị này cho cán bộ, 
công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa để thao tác trong khi thực thi công vụ.

- Cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận Một 
cửa (máy lấy số tự động; máy tính, máy photocopy..): chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
của người dân. Qua kết quả điều tra Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 
2022; đa số người dân đề nghị quan tâm cải thiện, bố trí thêm các trang thiết bị 
như: máy tra cứu TTHC; máy scan, máy photocopy; ghế ngồi chờ.v…..

- Diện tích phòng làm việc cho Bộ phận một cửa cấp xã còn quá nhỏ đã ảnh 
hưởng tới toàn bộ hoạt động của Bộ phận khi không thể bố trí các không gian tiện 
ích cơ bản dành cho cán bộ và công dân khi đến thực hiện các giao dịch và giải 
quyết các yêu cầu về thủ tục hành chính như bố trí phân chia không gian các khu 
vực hay bố trí các thiết bị như photocopy, máy lấy số tự động hoặc tiện ích phục vụ 
công dân như nước uống, cây xanh

* Nhận diện vấn đề: Tỉnh chưa xây dựng một quy chuẩn chung, đồng bộ cho 
Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu hiện đại với bản sắc, 
thương hiệu, các yêu cầu về thiết kế nội, ngoại thất, biển hiệu, trang phục, biển tên, 
tài liệu truyền thông, giao diện, trang bị cơ sở vật chất...gắn với ứng dụng công 
nghệ thông tin.

7. Kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực 
hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa 
chỉ dichvucong.gov.vn theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ còn thấp, chậm cải thiện: 3 tháng đầu năm 2023:

- Chỉ tiêu tổng hợp: tỉnh đạt 52,44 điểm, xếp thứ 42.
- Công khai minh bạch: 2,6/18 điểm (Trung bình cả nước 6,5)
- Tiến độ giải quyết hồ sơ: 16,2/20 điểm.
- Dịch vụ công trực tuyến: 10,3/ 12 điểm (Trong đó: tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến 

60,85%).
- Thanh toán trực tuyến: 2,8/10 điểm (Trung bình cả nước 3,1)
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- Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia: 245/520 (48,61%); tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến 975/13.256 
(6,85%).

- Mức độ hài lòng: 16,9/18 điểm (Trung bình cả nước 16,3).
- Số hóa hồ sơ: 6,4/22 điểm (Trung bình cả nước 8,5); trong đó, tỷ lệ hồ sơ cấp 

kết quả điện tử: 8,86%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 60,5%.
III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Tỉnh chưa hoàn thành nâng cấp các hợp phần thuộc Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC và kho dữ liệu hồ sơ TTHC phục vụ việc số hóa hồ sơ, kết quả giải 
quyết TTHC nên ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cũng như 
số hóa kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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.

2. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các 
văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ngành triển khai xây dựng các hệ thống cơ 
sở dữ liệu, phần mềm phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Tuy nhiên, ngày 
17/9/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về 
Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025; theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công 
nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”. 
Hiện nay, một số cơ sở dữ liệu, phần mềm (như: hệ thống phần mềm đánh giá cán 
bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam; nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu 
CBCCVC tỉnh; hệ thống thông tin cải cách hành chính tỉnh; nền tảng hồ sơ sức 
khỏe;.v.v…) không thuộc Đề án đã được phê duyệt nêu trên do đó không đủ cơ sở 
pháp lý trước khi phê duyệt cũng như bố trí kinh phí theo quy định.

3. UBND tỉnh chưa ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
quyết định của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa 
tại Văn phòng UBND tỉnh (thời gian giải quyết tại UBND tỉnh được quy định cụ 
thể trong các Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của 
các Sở, ngành) do đó chưa xác định cụ thể được nguyên nhân gây trễ hạn hồ sơ 
TTHC do các Sở, ngành trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết 
định.

4. Tỉnh chưa triển khai số hóa hồ sơ hộ tịch (do vướng mắc về quy trình, thủ 
tục đầu tư) do đó chưa triển khai thực hiện cấp bản sao giấy tờ hộ tịch (trích lục kết 
hôn, bản sao giấy khai sinh…) cho cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, 
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nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú của người yêu cầu. Đồng thời, cũng chưa giảm 
các loại giấy tờ về hộ tịch phải nộp khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính 
tại Sở Tư pháp và UBND cấp huyện, cấp xã.

5. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính của tỉnh, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến sẽ gặp nhiều 
khó khăn do yêu cầu người dân phải có tài khoản định danh cá nhân mới thực hiện 
được.

6. Hệ thống theo dõi, giám sát nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
giao các sở, ngành, địa phương chưa hoàn thiện; chưa cập nhật đầy đủ, chính xác 
các nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao; các cơ quan, đơn vị vẫn còn để tồn tại tình 
trạng xử lý việc không đúng thời hạn quy định dẫn đến số lượng nhiệm vụ quá hạn 
chưa hoàn thành còn cao.

7. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: 
chưa thực hiện được việc lưu trữ tài liệu điện tử của Lưu trữ cơ quan theo quy định 
của Thông tư số 02/2019/TT-BNV; vẫn còn xảy ra lỗi hệ thống, tốc độ truy cập hệ 
thống còn chậm, chưa thực hiện về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ 
cơ quan trên môi trường mạng theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 
năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN NĂM 2023
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về cải cách 

hành chính và chuyển đổi số để cụ thể hóa Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban 
Chỉ đạo. Kế hoạch sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, UBND huyện, thị 
xã, thành phố.

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến

- Hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công của tỉnh với Hệ thống thông tin 
một cửa tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Thiết lập, 
nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Hoàn thành kết nối, tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC.

- Ban hành Phương án ủy quyền giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của UBND tỉnh, bao gồm:

+ Ủy quyền giải quyết TTHC từ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về Sở; 
UBND cấp huyện;

+ Ủy quyền giải quyết TTHC từ Sở về Trưởng phòng thuộc Sở;
+ Ủy quyền giải quyết TTHC từ Sở về UBND cấp huyện;
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+ Ủy quyền giải quyết TTHC từ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về 
Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;

- Ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất 
đai trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước. Quy chế tập trung đề ra cụ thể các nguyên tắc phối hợp 
giữa các đơn vị; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì; trách 
nhiệm của cơ quan, đơn vị phối hợp và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác trong 
công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

- Ban hành Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp 
huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; tập trung vào các nội dung:

+ Xây dựng một quy chuẩn chung, đồng bộ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh hiện đại với bản sắc, 
thương hiệu, các yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất, biển hiệu, trang phục, biển tên, tài 
liệu truyền thông, giao diện theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại 
Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022. 

+ Xác định cụ thể yêu cầu hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả; Hạ tầng công nghệ thông tin.

- Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực đất đai thuộc tỉnh. Tập trung cải thiện: (i) chỉ 
số hài lòng về tiếp cận dịch vụ; (ii) chỉ số hài lòng về TTHC; (iii) chỉ số hài lòng về 
sự phục vụ của CCVC; (iv) chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC; (v) chỉ số 
hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị.

- Ban hành Quyết định UBND tỉnh thí điểm chỉ nhận hồ sơ TTHC trực tuyến 
đối với một số TTHC, ưu tiên các dịch vụ công có số lượng hồ sơ nhiều, quy trình 
thành phần hồ sơ thực hiện đơn giản; Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến năm 
2023. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, xã triển 
khai cấp danh tính số (tài khoản) cho cá nhân, doanh nghiệp (Trong trường hợp cá 
nhân, tổ chức chưa có danh tính số, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
tại Bộ phận một cửa thực hiện cấp danh tính số cho cá nhân, tổ chức theo hướng 
dẫn thực hiện cấp tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia) theo quy định tại 
Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 
Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính.

- Các huyện, thị xã, thành phố có các giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng trễ 
hẹn hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đối với các lĩnh vực, TTHC:
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+ Thành phố Tam Kỳ: Đất đai; Đăng ký biện pháp bảo đảm;
+ Thành phố Hội An: Lưu thông hàng hóa trong nước; Xây dựng; Đất đai;
+ Thị xã Điện Bàn: Xây dựng; Đất đai; Đăng ký biện pháp bảo đảm;
+ Huyện Núi Thành: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh); 

Xây dựng; Đất đai.
+ Huyện Phú Ninh: Đất đai;
+ Huyện Thăng Bình: Xây dựng; Đất đai; Đăng ký biện pháp bảo đảm;
+ Huyện Đại Lộc: Đất đai; Đăng ký biện pháp bảo đảm;
+ Huyện Quế Sơn: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh); 

Đăng ký biện pháp bảo đảm; Đất đai.
- UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn 

nghiêm túc cập nhật việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 
trên phần mềm; đồng thời khắc phục hồ sơ trễ hạn trên phần mềm:

+ Huyện Tiên Phước: xã Tiên Mỹ; 
+ Huyện Núi Thành: thị trấn Núi Thành; xã Tam Hòa; xã Tam Quang; xã Tam 

Tiến; xã Tam Xuân I; xã Tam Xuân II; 
+ Huyện Thăng Bình: xã Bình Phục; 
+ Huyện Hiệp Đức: xã Hiệp Thuận; 
+ Huyện Duy Xuyên: xã Duy Phú; xã Duy Châu; xã Duy Vinh;
+ Huyện Nam Giang; xã Cà Dy;
- Các huyện, thị xã, thành phố Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Đông Giang, 

Tây Giang, Điện Bàn, Tam Kỳ nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến.
3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất 

lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức
- Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Tỉnh ủy về 

tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả 
công tác trong thực thi công vụ; Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 02/3/2023 của 
UBND tỉnh kiểm tra công vụ năm 2023.

- Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập theo theo tinh thần Công văn số 915-CV/TU, ngày 05/4/2022 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của 
UBND tỉnh.
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- Sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức 
năm 2023 theo hướng:

+ Cán bộ, công chức, viên chức có từ 10% hồ sơ trễ hẹn trở lên thì không 
được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không được xếp loại 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nếu kết quả xếp hạng cải cách hành chính đạt 
mức trung bình trở xuống; xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu kết quả cải 
cách hành chính của cơ quan 02 năm liên tục xếp hạng trung bình; tập thể lãnh 
đạo xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có kết quả xếp hạng cải cách 
hành chính hạng tốt.

4. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số
- Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ). Tập trung vào các nhiệm vụ:

+ Tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tái sử dụng kết quả thực 
hiện đối với 25 DVC thiết yếu.

+ Tập trung thu nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân, hồ sơ định danh 
điện tử; đẩy mạnh việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VneID) cho 
công dân để người dân thuận tiện trong việc thực hiện dịch vụ công. 

-  Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 
đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định 
số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch 8079/KH-UBND của UBND tỉnh; 
đảm bảo lộ trình UBND phường, xã, thị trấn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải 
quyết TTHC phát sinh mới từ tháng 6-2023.

- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu: 
+ Nhóm dữ liệu hành chính:  CSDL căn cước công dân do Bộ Công an xây 

dựng và có thể được tích hợp, chia sẻ theo lộ trình chung thông qua kết nối giữa 
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Tỉnh và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
quốc gia (NDXP); CSDL Thủ tục hành chính là cơ sở dữ liệu phát sinh qua quá 
trình người dân thực hiện TTHC tại các đơn vị thuộc tỉnh; CSDL cán bộ, công chức 
là cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
đã và đang làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-thuc-hien-co-che-mot-cua-484769.aspx
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+ Nhóm dữ liệu hộ tịch: CSDL Khai sinh, Khai tử và Kết hôn là 3 loại dữ liệu 
được hình thành và cập nhật thường xuyên từ nhóm các thủ tục hành chính hộ tịch, 
tư pháp.

+ Nhóm dữ liệu y tế: Dữ liệu về y tế liên quan đến từng cá nhân người dân bao 
gồm: Dữ liệu bệnh án điện tử được lưu trữ tại các Hệ thống quản lý bệnh viện; Dữ 
liệu hồ sơ sức khỏe điện tử được tích lũy từ các dữ liệu bệnh án điện tử, gắn với các 
định danh cá nhân tạo thành lịch sử về quá trình khám, tình trạng sức khỏe của 
người dân.

+ Nhóm dữ liệu giáo dục
+ Nhóm Dữ liệu về tài chính - doanh nghiệp; Dữ liệu tổng hợp và thống kê thu 

chi ngân sách; Dữ liệu quản lý đầu tư công; Dữ liệu doanh nghiệp - hộ kinh doanh 
cá thể

+ Nhóm Dữ liệu quản lý đất đai, xây dựng.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh, Sở Nội vụ đề xuất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh, 
UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
có liên quan:

- Rà soát, đánh giá toàn diện tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình 
và tổ chức hoạt động của Trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết 
hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức.

- Nghiên cứu, tham mưu triển khai Mô hình “Không gian hành chính phục vụ” 
nhằm tạo cảm giác thoải mái, thư giản, gần gủi giữa người dân, doanh nghiệp và 
công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một 
cửa các cấp, qua đó, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có được trải nghiệm tốt nhất 
khi sử dụng các dịch vụ hành chính công tại Trung tâm; Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả các cấp.

- Hoàn thiện Phần mềm theo dõi, giám sát nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh; cập nhật đầy đủ, chính xác nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
giao cho các Sở, ngành, địa phương; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo các đơn 
vị, địa phượng chậm hoàn thành nhiệm vụ, đề xuất, phê bình các cơ quan có số 
lượng nhiệm vụ trễ hạn nhiều, kéo dài.

- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch cải thiện, nâng cao điểm số và vị thứ xếp 
hạng của tỉnh đối với Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết 
định 766/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ.
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2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ ký số cho người dân khi sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến; Hoàn thành các tính năng thanh toán trực tuyến, đưa vào 
kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành liên quan, như: Y tế, 
Bảo hiểm xã hội….

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nâng cấp, hoàn 
thiện Hệ thống Quản lý văn bản điều hành tỉnh Quảng Nam (Q.Office) đáp ứng các 
yêu cầu về quản lý tài liệu điện tử theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-
CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về lưu trữ tài 
liệu điện tử. Hoàn thành trong quý II/2023.

3. Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố: Báo cáo giải trình 
cụ thể tình hình hồ sơ TTHC trễ hạn quý I/2023, xác định rõ nguyên nhân hồ sơ trễ 
hạn của từng hồ sơ (nguyên nhân do thao tác (CBCC xử lý trễ); do tham mưu (lý 
do); do phối hợp (tên cơ quan, đơn vị phối hợp phản hồi trễ); khác (lý do)); kiểm 
điểm trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, giải pháp khắc phục; Báo cáo kết quả 
về Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh trước ngày 30/4/2023.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu tổ chức các 

hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023.
5. Các địa phương, đơn vị
Đối với những thủ tục hành chính có liên quan, phối hợp giữa các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức; giữa các cơ quan chuyên môn cùng cấp, giữa cấp trên và cấp dưới, 
giữa cơ quan, tổ chức địa phương với cơ quan ngành dọc đều phải ban hành Quy 
chế phối hợp thực hiện (hoặc sửa đổi, bổ sung đối với những quy chế đã ban hành 
để phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật hiện hành); trong đó quy 
định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn và thời gian giải quyết của từng khâu 
trong thực hiện thủ tục hành chính 

Trên đây là Báo cáo đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách 
hành chính và chuyển đổi số năm 2023; Sở Nội vụ kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin CCHC tỉnh;
- Lưu VT, CCHC.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 
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