
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỘI AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số: 228/BC-UBND Hội An, ngày 15 tháng 9 năm 2022 
 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Tại Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về đánh giá thực trạng và  

đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính  

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa các cấp  
 

Nội dung báo cáo: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết 

TTHC tại Bộ phận Một cửa thành phố và xã, phường thành phố Hội An. 

 

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI BỘ PHẬN MỘT 

CỬA THÀNH PHỐ VÀ XÃ PHƯỜNG 

1.1. Đối với Bộ phận Một cửa thành phố:  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 

13/12/2021 về giải thể Trung tâm Hành chính công thành phố và thành lập Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố; theo 

đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đi vào hoạt động kể từ ngày 

01/01/2022. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 

01/4/2022 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thành phố Hội An.  

Bộ phận Một cửa thành phố do Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành 

phố phụ trách, hiện có 02 bộ phận: Bộ phận Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai gồm có 03 viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thu phí – lệ phí 

đối với các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai; bộ phận Bưu điện có 03 

nhân viên thực hiện công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thu phí – lệ 

phí đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực còn lại của cấp huyện (trừ 

các thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp đang tiếp nhận giải quyết tại trụ sở Phòng Tư 

pháp). 

Về máy móc thiết bị: 100% nhân viên tại Bộ phận Một cửa thành phố được 

trang bị máy vi tính, máy in, máy scan tốc độ cao để phục vụ công việc. Hệ 

thống lấy số, gọi số thứ tự tự động, máy quét mã vạch tra cứu kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính; hệ thống camera giám sát; máy tính, scan phục vụ cá nhân, 

tổ chức tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến tại Một cửa… 

Về hạ tầng công nghệ: Hiện sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin Một cửa điện tử tỉnh trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có hệ thống phần mềm quản lý thu phí – 

lệ phí đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai do đơn vị phụ trách. 

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Số liệu tính từ ngày 01/01/2022 

đến ngày 31/8/2022. 
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- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 13.742 hồ sơ 

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 13.250 hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 12.961 hồ sơ 

+ Hồ số giải quyết trước và đúng hạn: 9.677 hồ sơ 

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 74,66% (tăng 4,33% so với 

cùng kỳ năm 2021). 

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: 1.392 hồ sơ 

2.2. Đối với Bộ phận một cửa xã, phường: 

- Thực hiện Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về Phê duyệt 

danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một 

cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND các xã, phường đã đưa 114 thủ 

tục hành chính vào thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa của xã, 

phường 

- Bộ phận TN&TKQ của 13/13 xã phường tiếp tục được duy trì và hoạt 

động ổn định; UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện công 

khai đầy đủ và tiếp nhận giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ 

phận một cửa) 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa 

phương. 

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các xã, phường trên địa bàn 

thành phố: Số liệu tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022. 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 10.012 hồ sơ 

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 9.978 hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 9.907 hồ sơ 

+ Hồ số giải quyết trước và đúng hạn: 9.803 hồ sơ 

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 98,95% (tăng 2,16% so với 

cùng kỳ năm 2021). 

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP HIỆN NAY 

1. Về phía địa phương: 

- Cơ sở vật chất Bộ phận Một cửa thành phố còn hạn chế, không gian nhỏ 

hẹp chưa đáp ứng tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết 

công việc. Thiết bị máy móc (trừ các máy scan mới được đầu tư) do được trang 

bị từ lâu nên đã xuống cấp, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của BỘ 

phận Một cửa. 

- Chưa thực hiện chuyển giao cho Bưu điện tiếp nhận đối với các thủ tục 

hành chính trên lĩnh vực Tư pháp, do tính chất phức tạp của hồ sơ khi tiếp nhận 

cần phải giải thích, hướng dẫn cụ thể cho công dân. 

- Hồ sơ trễ hạn giải quyết còn nhiều, tập trung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai 

và xây dựng. Nguyên nhân là do khối lượng hồ sơ lớn trong khi lực lượng nhân 
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sự ở các cơ quan chuyên môn bị cắt giảm, không đủ đáp ứng yêu cầu công việc 

được giao; bên cạnh đó việc kích chuyển hồ sơ trên phần mềm không đảm bảo 

theo quy trình đã gây nên tình trạng hồ sơ trễ hạn giải quyết. 

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp do người dân chưa quen với 

việc sử dụng dịch vụ công, mặc dù thành phố thường xuyên đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, đồng thời bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ 

công dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa khi có nhu cầu. 

2. Về phía tỉnh: 

- Nhóm thủ tục đăng ký biện pháp đảm bảo là thủ tục hành chính cấp tỉnh, 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Tư pháp, do cơ quan Đăng ký đất đai thực 

hiện, song phần mềm thống kê kết quả giải quyết cho cấp huyện, đã ảnh hưởng 

lớn đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố (do nhóm thủ tục 

này có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn không đảm 

bảo đạt 100%). 

- Hệ thống thông tin Một cửa điện tử hay bị lỗi đã ảnh hưởng đến việc tiếp 

nhận, kích chuyển hồ sơ, dẫn đến tình trạng gia tăng hồ sơ trễ hạn. 

- Phần mềm còn một số bất cập như: liên quan đến việc báo cáo thống kê 

(biểu mẫu 6a không có cột tính tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn; ở mục Báo cáo 

theo địa phương, bảng Excel khi trích xuất không trùng khớp với bảng biểu trên 

giao diện phần mềm; …), thông báo hồ sơ trễ (không báo đỏ ở công đoạn trễ), 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả chưa tính trừ thời gian công dân nộp 

thuế đối với các thủ tục có liên quan đến nghĩa vụ tài chính (chủ yếu trên lĩnh 

vực đất đai), quy trình trên phần mềm chưa sát đúng với thực tế… Tài khoản 

quản trị của cán bộ phụ trách theo dõi phần mềm một cửa thành phố chưa được 

cấp quyền theo dõi số lượng hồ sơ trực tuyến của các xã, phường. 

- Tỉnh chưa hướng dẫn, phổ biến về cách tính/thống kê các chỉ tiêu trên 

Bản đồ thực thi thể chế, cụ thể là chỉ tiêu về Tiến độ giải quyết thủ tục hành 

chính và Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến, nên địa 

phương còn gặp khó khăn trong công tác quản lý, điều hành chỉ đạo thực hiện. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT 

TTHC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa thành 

phố và xã, phường trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai 

một số giải pháp trọng tâm sau: 

- Chỉ đạo nâng cao vai trò của người đứng đầu Bộ phận Một cửa; yêu cầu 

phải theo dõi sâu sát, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc 

tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; kịp thời phát hiện và có giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và 

đúng hạn, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hẹn. 

- Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị mới máy móc thiết bị 

phục vụ cho hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp, trong đó ưu tiên trang bị 
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phương tiện để hỗ trợ cá nhân, tổ chức tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiếp tục duy trì và phát huy lực lượng thanh niên 

tình nguyện tại Bộ phận Một cửa để tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cho người 

dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, công 

chức, viên chức trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ 

tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến trong thời gian từ nay đến cuối năm 2022, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu 

về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh giao. 

- Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tổ chức niêm yết công 

khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở Một cửa, cơ quan, đơn vị trực tiếp 

giải quyết, trên Cổng Thông tin điện tử… giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận 

thủ tục hành chính. Đồng thời, niêm yết công khai đường dây nóng Tổng đài 

1022 tại Bộ phận Một cửa thành phố và xã, phường nhằm tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát của người dân. 

- Đẩy mạnh công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu trung gian, chồng chéo gây phiền 

hà cho cá nhân, tổ chức; cập nhật kịp thời các quy định về thủ tục hành chính để 

tổ chức triển khai thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án của tỉnh về thực hiện cơ chế giao cho 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc 

trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chuyển giao 100% thủ 

tục hành chính cấp huyện cho Bưu điện tiếp nhận chậm nhất đến cuối tháng 

6/2023; từng bước chuyển giao trụ sở Bộ phận Một cửa về cơ quan Bưu điện. 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện (về con người, thiết bị, chữ ký số chuyên 

dùng, biên lai điện tử…) tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị, phòng 

ban, xã phường để thực hiện số hóa hồ sơ trong toàn bộ quy trình giải quyết 

TTHC cho người dân; thực hiện thanh toán trực tuyến theo chỉ đạo của tỉnh. 

* Kiến nghị đề xuất: 

- Đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử, tránh 

để xảy ra sự cố, lỗi mạng. Cấp quyền theo dõi, thống kê hồ sơ trực tuyến của xã, 

phường cho tài khoản quản trị của cán bộ cấp huyện phụ trách phần mềm một cửa. 

- Kịp thời hỗ trợ giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc của địa phương trong việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là những vướng mắc liên quan 

đến phần mềm một cửa (khắc phục sự cố lỗi mạng, điều chỉnh, sửa đổi quy trình 

trên phần mềm cho phù hợp với thực tế, cập nhật thủ tục hành chính mới…) 

- Hướng dẫn cách tính/thống kê các chỉ số trên Bản đồ thực thi thể chế để 

địa phương có cơ sở nhận biết về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, từ đó có 

giải pháp trong chỉ đạo thực hiện phù hợp. 

- Không đưa vào phần mềm thống kê cho cấp huyện đối với các thủ tục 

hành chính cấp tỉnh (các thủ tục trên lĩnh vực đất đai, đăng ký biện pháp đảm 

bảo…) 
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- Giúp thống kê số liệu hồ sơ trên lĩnh vực xây dựng trong khu vực Phố cổ, 

phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn (trước đây phần mềm hỗ trợ tách 

các thủ tục này riêng coi như là thủ tục đặc thù của Hội An, nay gộp chung vào 

lĩnh vực xây dựng). 

- Việc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; đề xuất UBND tỉnh và các Sở, 

ngành có liên quan áp dụng công nghệ thông tin trong việc xin lỗi tổ chức, cá 

nhân đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn (như gửi thư xin lỗi qua tin nhắn điện 

thoại, qua Zalo, công khai trên các cổng thông tin điện tử...) 

Trên đây là Báo cáo tham luận về thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa thành phố và xã, phường trong thời 

gian đến của UBND thành phố Hội An./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh (BC); 

- Sở Nội vụ tỉnh QN; 

- Lưu: VT-TH, NV(P). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Lý 
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