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Nguồn: CTT Yên Bái 

Ngày đăng: 22/02/2021 
Mục: Tin tức 

Ký kết hợp đồng triển khai đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 
qua hệ thống Bưu điện 

Chiều ngày 22/2, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh 
Yên Bái tổ chức tổng kết đề án chi trả trợ cấp hàng tháng qua hệ thống Bưu điện và ký 
kết hợp đồng triển khai đề án chi trả trợ cấp ưu đãi với cách mạng qua hệ thống Bưu 
điện trên địa bàn toàn tỉnh. 

 

Hai đơn vị ký kết hợp đồng triển khai đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 
mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh 

Trong 5 năm qua, (từ 2016 - 2020), hai đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác 
chi trả các khoản trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện. Trong đó đã đảm bảo thực hiện chi trả 
các khoản trợ cấp xã hội đúng đối tượng được hưởng, kịp thời, không để xảy ra các vụ việc 
mất an toàn trong chi trả. Đã chi trả cho 24.567 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí là 
500,96 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả bình quân hàng tháng đạt 99,7%. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
triển khai thực hiện đề án chi trả trợ cấp xã hội và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới 
như tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện miễn lệ phí xác nhận cho các đối tượng 
hưởng chính sách bảo trợ xã hội khi làm giấy ủy quyền cho người khác nhận thay; thống nhất 
mẫu sổ lĩnh tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho các đối tượng thụ hưởng; tiếp tục tập 
huấn, nâng cao chất lượng chi trả và quản lý đối tượng thụ hưởng… 

Cũng tại Hội nghị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tổ chức 
ký kết hợp đồng triển khai đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ 
thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Lan Hương 

 

  



Nguồn: CTT Bắc Kạn 

Ngày đăng: 22/02/2021 
Mục: Tin tức 

Từ ngày 22/02/2021, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực cấp, quản lý căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Từ ngày 22/02/2021, Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Bắc Kạn. 

 

Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bắt đầu từ ngày 22/02/2021 

Thực hiện Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 
bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Công an 
tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, sau khi chuẩn bị đầy đủ về cơ 
sở vật chất, con người, Công an tỉnh đã thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản 
lý căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Theo đó, 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân được thực hiện, 
bao gồm: Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư; Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 
Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân; Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước 
công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Xác nhận số Chứng minh 
nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư; Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. 

Ghi nhận trong buổi sáng ngày đầu tiên, Công an tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và xử lý được 34 
hồ sơ thủ tục hành chính. Mỗi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính đều được hướng 
dẫn tận tình, chu đáo về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, 
thời gian giải quyết, đối tượng thực hiện… 



Trong thời gian tiếp theo, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả các 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân đảm bảo nhanh chóng, 
thuận tiện cho người dân trên địa bàn. 

Thẻ căn cước công dân được cấp cho người dân hiện nay là thẻ có gắn chip điện tử. Đây là 
một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, có thể đóng vai trò thiết bị nhận diện, xác 
thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 
gia. Thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ lưu trữ những đặc điểm nhận dạng bằng hình ảnh, 
vân tay và sinh trắc học. 

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là xu thế mà nhiều nước trên thế giới hiện nay đang 
áp dụng vì tính ưu việt cũng như tạo sự thuận lợi khi sử dụng cho công dân. Trước hết, so với 
căn cước công dân sử dụng mã vạch, CMND 09 số và 12 số bằng phôi giấy thì thẻ căn cước 
công dân gắn chip bằng nhựa cứng đảm bảo độ bền lâu hơn, có độ bảo mật cao hơn, có thể 
lưu trữ lượng thông tin lớn hơn và có thể linh hoạt, mở rộng tích hợp thêm các thông tin, dữ 
liệu hay dịch vụ tiện ích trong tương lai. Khi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có tích 
hợp đầy đủ các thông tin về thuế, bảo hiểm y tế, bằng lái xe và các loại giấy tờ có giá trị 
khác thì có thể phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo, người dân đi giao dịch và 
làm các thủ tục hành chính sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, giảm thời gian và chi phí 
cho những thủ tục hành chính công, thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực
tuyến của Chính phủ điện tử. 

Hương Lan 

 

  



Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 23/02/2021 
Mục: TTTT 

Hậu Giang sẽ đưa 110 DVCTT mức 3-4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

Trong danh mục 510 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt 
mới đây, có 400 dịch vụ cung cấp tại Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang và 110 dịch vụ cung 
cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

 

Trong 110 dịch vụ công trực tuyến sẽ được Hậu Giang tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia, có 54 dịch vụ mức 3 và 56 dịch vụ mức 4.(Ảnh minh họa) 

Cũng theo danh mục mới về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên 
Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang (tại địa chỉ: https://dichvucong.haugiang.gov.vn) và Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn), trong tổng số 510 dịch vụ, có 
144 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 366 dịch vụ công trực tuyến mức 4. 

Các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 sẽ được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên 
Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang do 18 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh thực hiện, 
với 90 dịch vụ mức 3 và 310 dịch vụ mức 4. 

Đối với danh mục 110 các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đã được Hậu Giang lên kế hoạch 
đưa lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đây đều là những dịch vụ thiết yếu với người dân, 
doanh nghiệp như: Cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Cấp, cấp lại phù 
hiệu kinh doanh vận tải; Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách; Đăng ký thành lập 
doanh nghiệp tư nhân; Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên; Đăng ký thành lập 
công ty cổ phần; Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty cổ phần… 

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở TT&TT trách nhiệm quản trị, quản lý kỹ thuật đối với Cổng 
dịch vụ công của tỉnh; đồng thời đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và 
những giải pháp kỹ thuật khác đảm bảo cung cấp các dịch vụ công được cung cấp đáp ứng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, truy cập, tương tác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ, bảo mật 
theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh được giao phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức rà soát các thủ tục hành chính đã được phê duyệt để đơn giản hóa thành 



phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các thành phần khác trên cơ sở ứng 
dụng CNTT trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

Các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách 
nhiệm chỉ đạo công chức, viên chức sử dụng, khai thác Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang 
trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính hiệu quả, chất lượng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
đánh giá tình hình xử lý hồ sơ của cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết vướng 
mắc phát sinh. 

Đồng thời, phối hợp với Sở TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát, lựa 
chọn thủ tục hành chính; đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình điện tử để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Theo Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử 
triển khai tại 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Hệ thống đã được triển khai 
tập trung, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu theo đúng quy định tại Nghị định 61/2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông 
tư 18/2019 của Bộ TT&TT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ 
liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống 
thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu Quốc gia, chuyên ngành”. 

Tính đến cuối năm 2020, Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang đã cập nhật 1.937 thủ tục hành 
chính thuộc danh mục thủ tục hành chính của các đơn vị trong tỉnh. Trong đó, cung cấp 1.592 
dịch vụ công trực tuyến mức 2, 237 mức 3 và 166 dịch vụ mức 4. 

Hệ thống cũng liên thông và cập nhật 1.681 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia; thực hiện đồng bộ số liệu thống kê xử lý hồ sơ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tích 
hợp, dùng chung hệ thống xác thực (SSO) của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đã tích hợp và 
công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề 
thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, tích hợp lên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia 15 thủ tục mức độ 3, 4. 

M.T 

  



Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 23/02/2021 
Mục: Pháp luật 

Chuyển biến tích cực trong cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức cấp phiếu lý lịch 
tư pháp (LLTP) cũng như tích cực phối hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp... là những bước tiến trong công tác này của tỉnh thời 
gian qua. 

 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thủ tục nhận phiếu 
LLTP qua đường bưu điện. 

LLTP là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh công dân có hay không có án tích khi tham 
gia vào các quan hệ pháp lý, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đến nay, đã có hơn 
80 thủ tục hành chính yêu cầu phải có LLTP. Trong đó phải kể đến các thủ tục về lao động, 
học tập, kết hôn, du lịch, định cư tại nước ngoài, bổ sung hồ sơ xin việc, nuôi con nuôi, đăng 
ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện… 

Chưa kể, LLTP cũng trở thành công cụ pháp lý ngày càng quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan 
nhà nước trong quá trình quản lý dân cư, quản lý xã hội. Vì vậy, những năm qua, Sở Tư pháp 
tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu 
cầu cấp phiếu LLTP của người dân. Cụ thể trong năm 2020, đơn vị cấp 3.552 lượt hồ sơ; 
riêng đầu năm đến nay, đã cấp hơn 280 lượt hồ sơ LLTP cho công dân. 

Đáng ghi nhận là từ năm 2016, thực hiện Quyết định số 19/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án thí điểm cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP 
trực tuyến, tỉnh ta đã triển khai cấp phiếu LLTP qua đường bưu điện nhằm tạo thuận lợi cho 
cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp phiếu. 

Cùng với việc tiếp nhận và trả kết quả LLTP qua đường bưu điện, Sở Tư pháp tỉnh đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác với Trung tâm LLTP Quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Bộ Công 
an triển khai giải pháp “kiềng 3 chân” trong việc cấp phiếu LLTP cho công dân. Qua đó giúp 
rút ngắn quá trình giải quyết hồ sơ, hạn chế được tình trạng hồ sơ trễ hẹn. 



Đặc biệt, đến cuối năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh đã triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 đối với 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực LLTP. Đồng thời, biên soạn, phát 
hành 15.000 quyển sổ tay “Những nội dung cần biết về LLTP” phân phát đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và người dân trên địa bàn tỉnh. 

Ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, cho biết, trước đây, người dân có 
nhu cầu cấp phiếu LLTP phải đến tận Sở Tư pháp nộp hồ sơ nên rất bất tiện cho những trường 
hợp bà con ở xa, người cao tuổi. Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp, đơn vị đã chủ động nghiên cứu các điều kiện cần thiết cũng như khả năng đáp ứng và 
từng bước thực hiện nâng cấp lên mức độ 3, 4 trong việc cấp phiếu LLTP. 

Có thể thấy, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong cấp phiếu LLTP hiện 
nay có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, công 
dân ngồi nhà cũng có thể nộp hồ sơ; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải 
quyết hồ sơ và nhận trả kết quả hồ sơ qua đường bưu điện. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, công dân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại... 

Ông Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, phân 
tích: “Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng tăng tính công khai, minh 
bạch trong công tác cấp phiếu LLTP. Bởi công dân hoàn toàn có thể tự tra cứu kết quả LLTP 
của mình đã được cấp hay chưa hoặc có đảm bảo thời gian theo quy định hay không, trường 
hợp hồ sơ bị từ chối sẽ được thông báo rõ lý do”. 

Còn theo ông Đồng Việt Phương, từ việc triển khai áp dụng các giải pháp cải cách hành chính 
trong việc cấp phiếu LLTP đã cơ bản khắc phục được tình trạng trễ hạn trong việc cấp phiếu 
LLTP cho người dân và hạn chế được việc phải đi lại nhiều lần để nhận kết quả. Đây là một 
trong những bước tiến của đơn vị trong công tác cải cách hành chính tư pháp nhằm hướng đến 
một nền hành chính tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp hơn. 

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cải cách thủ 
tục không chỉ trong việc cấp phiếu LLTP mà còn ở nhiều lĩnh vực hành chính tư pháp khác. 
Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền để ngày càng có nhiều người dân tiếp cận với các 
tiện ích pháp lý mới. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
công dân về các vấn đề tư pháp liên quan”, ông Phương thông tin thêm. 

Bài, ảnh: Đ.BẢO 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 23/02/2021 
Mục: Tin tức 

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính thời gian qua 

Cho đến nay, tất cả các Bộ, ngành và địa phương đều triển khai thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông và kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Một số Bộ, ngành và 
địa phương đã triển khai kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia ở cả 4 bước (đăng 
nhập một lần, đồng bộ hồ sơ, xử lý hồ sơ và thanh toán trực tuyến) như các Bộ: Quốc 
phòng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và các địa phương: Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc 
Kạn… 

 

Ảnh minh họa 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chủ động, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ 
trong việc đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia tích hợp chức năng thanh toán trực 
tuyến và chỉ đạo Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), các ngân hàng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc đẩy 
nhanh kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tiếp tục xem xét áp 
dụng chính sách ưu đãi miễn, giảm phí đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, 
thuế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết các TTHC của tổ chức, cá nhân trên Cổng 
dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành và địa phương. Đến tháng 
9/2020, Napas đã hoàn thành kết nối tới Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó đã hoàn thành 
tích hợp 02 dịch vụ công đầu tiên: (i) nộp thuế phí trước bạ ô tô, xe máy và (ii) nộp Bảo hiểm 
xã hội (chiếm trên 50% nhu cầu thanh toán dịch vụ công hiện tại). 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại các đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo đúng quy 
định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều Bộ, 
ngành và địa phương đã đẩy mạnh triển khai việc nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; các tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Bình Định, Quảng Bình, Hà Nam, Vĩnh 
Phúc…), một cửa liên thông tập trung (triển khai thành lập Trung tâm hành chính công); đồng 
thời đã ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc nhận và giải quyết TTHC, qua đó đã rút ngắn thời gian và chi phí tuân thủ 
cho doanh nghiệp. Hầu hết tất cả các hồ sơ giải quyết TTHC và trả kết quả đúng hạn và trước 



hạn. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện thu phí, lệ phí điện tử đối với 
những TTHC có phát sinh phí, lệ phí tại Trung tâm theo quy định thông qua ngân hàng 
thương mại hay triển khai thực hiện TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đây là 
những lĩnh vực mới, hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi, góp phần rút ngắn thời gian đi 
lại, chờ đợi, được đông đảo người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. 

Ở dưới địa phương, ngoài việc triển khai Trung tâm hành chính công của tỉnh/thành phố, tại 
các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/thành phố hiện cũng đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng 
phần mềm điện tử liên thông và hoàn thiện Bộ phận nhận, trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp 
xã theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ để đảm bảo 
kết nối liên thông trong giải quyết TTHC với Trung tâm hành chính công tỉnh/thành phố. Các 
huyện, thị xã đã đưa vào vận hành phần mềm một cửa điện tử liên thông trong giải quyết 
TTHC từ cấp xã lên cấp huyện và cấp tỉnh, góp phần đáng kể trong đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp không phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần để chờ 
đợi kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan chức năng. 

Kết quả tích cực trên đã được ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số nơi, tỷ lệ hồ sơ 
hành chính giải quyết qua mạng rất thấp, thậm chí chiếm chưa đến 1% hoặc chỉ có vài hồ sơ 
trong tổng số hồ sơ hành chính được giải quyết./. 

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT 


