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Căn cứ Công văn số 668/VPUBND-KSTT ngày 10/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lào Cai về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát 
TTHC Quý II năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC 

1. Đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính (TTHC) 

- Việc đánh giá tác động quy định về TTHC tại các dự án, dự thảo văn bản 
QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ: 
Không phát sinh đánh giá tác động quy định về TTHC. 

- Việc đánh giá tác động quy định TTHC tại các dự thảo văn bản QPPL 
thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Trong Quý II năm 2022 không phát sinh. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng dự án, dự 

thảo văn bản QPPL  

Không phát sinh 

3. Về công bố, công khai TTHC  

- Tổng số TTHC đã công bố thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở 

TT&TT: 44 (trong đó TTHC cấp tỉnh: 38; TTHC cấp huyện: 06) 

- Số TTHC công khai trên trang TTĐT đồng thời được niêm yết công khai 
tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC: 44 TT (đạt 100%) 

- Số TTHC của Sở đã đưa ra bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công của tỉnh là: 38 TT (đạt 100%) 

- Số TTHC thực hiện dịch vụ công:  Mức độ 4: 38 TTHC, đã hoàn thành 
việc cập nhật cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cập nhật 

kết quả giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Giám sát, đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan 

hành chính nhà nước tại bộ phận một cửa: Hiện nay, 100% TTHC được tiếp 
nhận trực tuyến, do vậy tính từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 14/6/2022 Sở 

Thông tin và Truyền thông không nhận được ý kiến phản ánh kiến nghị và đánh 
giá đo lường sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực thông tin và truyền 

thông. 
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- Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT/BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình 
kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông 

đã thực hiện niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở đơn vị, công 
bố công khai trên trang thông tin điện tử.  

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

Số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa:  

- Tổng số hồ sơ Quý II năm 2022: 11 hồ sơ (Trực tiếp 0 hồ sơ, trực tuyến 
11 hồ sơ). 

- Trong đó: Đã giải quyết: 11 hồ sơ; 0 đang giải quyết; 0 hồ sơ trả lại; 0 hồ 

sơ trả quá hạn 

-  Lĩnh vực, số TTHC liên thông trong quý: 0 hồ sơ 

(Chi tiết tại Biểu 06a; 06g kèm theo) 

5. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nghiêm túc niêm yết công 
khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính tại bộ phận “Một cửa” Trung tâm phục vụ hành chính công của 
tỉnh, Sở TT&TT và trên cổng TTĐT của Sở.  

- Tiếp nhận được 02 câu hỏi thuộc lĩnh vực quản lý trên mục Hỏi - Đáp trên 
Cổng TTĐT của tỉnh Lào Cai, Sở đã thực hiện trả lời các câu hỏi kịp thời, theo 

đúng qui định. 

(Chi tiết tại Biểu số 05a kèm theo) 

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC  

- Thực hiện rà soát, hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý, qua rà 
soát: Trong quý, các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, HĐND, UBND 

tỉnh Lào Cai ban hành không có văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần. 

- Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với một số cơ quan, 
đơn vị thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông 

tin và truyền thông, kết quả: Tất cả các văn bản đều phù hợp, không đề xuất sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế. 

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Ngay từ đầu năm, Sở TT&TT đã ban hành Chương trình số 04/CT-

STTTT ngày 31/12/2021 về Triển khai công tác thông tin - tuyên truyền tỉnh 
Lào Cai năm 2022, trong đó, có nội dung tuyên truyền về Chương trình Chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh; Thông tin về TTHC, cải cách hành chính; Thực hiện 
hiệu quả các nội dung phân cấp, đổi mới; Kết quả cải thiện và nâng cao các chỉ 
số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX); 
Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Mức độ Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI); Các 
hoạt động và kết quả thực hiện của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào 

Cai;...  
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- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh duy trì các nội dung tuyên truyền về công tác 

CCHC, TTHC, chuyển đổi số, đảm bảo duy trì số lượng trong năm: 36 chương 
trình truyền hình/năm, 36 chương trình phát thanh/năm, thời lượng: 10 phút/CT. 

36 tin bài/năm và đăng trên Cổng TTĐT-Sở T&TT, Cổng TTĐN tỉnh Lào Cai, 
Báo Lào Cai gửi Sở Tài chính thẩm định. 

Ngoài ra, đã ban hành Công văn số 642/STTTT-TTBCXB, ngày 17/6/2022 
hướng dẫn UBND, phòng VHTT-TT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về “Chuyển 
đổi số”, trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để người 

dân và doanh nghiệp thay đổi thói quen, khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ 
công trực tuyến và các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa 

bàn tỉnh, với 01 lần/tuần. 

8. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

- Thực hiện Công văn số 619/UBND-KSTT của UBND tỉnh về triển khai 
thực hiện TTHC trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Sở thực hiện rà soát và 

đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết TTHC (tại Công văn số 301/STTTT-VP 
ngày 31/3/2022), cụ thể:  

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 38 TTHC; 

- Tổng số TTHC thực hiện rút ngắn thời gian: 09 TTHC, trong đó:  

+ 02 TTHC có thời gian giải quyết 15 ngày làm việc, rút ngắn xuống còn 
11 ngày làm việc; 

+ 04 TTHC có thời giản giải quyết 10 ngày làm việc, rút ngắn xuống còn 

07 ngày làm việc; 

+ 03 TTHC có thời giản giải quyết 7 ngày làm việc, rút ngắn xuống còn 05 

ngày làm việc; 

9. Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

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: Thực hiện rà soát TTHC, cấu hình cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 và cập nhật kết quả giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh 

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông: Trong quý Sở thực hiện tiếp nhận TTHC theo cơ chế một 

cửa, 100% TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ công.  

10. Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh: 

- Về Triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4: tại địa chỉ 
http://dichvucong.laocai.gov.vn 

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC là: 
58.366 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến/136.460 hồ sơ TTHC (đạt 42,7/65%  so với kế 

http://dichvucong.laocai.gov.vn/
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hoạch giao năm 2022), trong đó, (1.949 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 

46.417 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4);  

+ Tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tích hợp 1.305/1.598 (đạt 81,6%) 

dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 5/63 tỉnh 
thành phố); Tỷ lệ cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh là 1.598 dịch vụ/1.950 thủ tục hành chính đạt 82%.  

+ Có 7/19 sở, ban, ngành duy trì 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp 

thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm các sở: Thông tin và Truyền 
thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ 
và Ban Dân tộc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại số liệu thường xuyên có 

sự thay đổi, điều chỉnh so với Quyết định công bố của UBND tỉnh (Quyết định số 
2922/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục DVC đủ 

điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 tỉnh Lào Cai). 

- Ngày 16/6/2022, Sở TT&TT đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định 

phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, 4 
tỉnh Lào Cai (Tờ trình số 60/TTr-STTTT). 

- Cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính: Đẩy mạnh sử dụng dịch 
vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, tạo 

thêm phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, 
trả kết quả qua dịch vụ BCCI (tính từ ngày 15/3/2022-14/6/2022) là: 29.298 hồ  

sơ, lũy kế: 62.557 hồ sơ (tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước). 

11. Nội dung khác 

- Việc triển khai thực hiện Đề án 1648 của tỉnh:  

+ Tổng số TTHC hiện có của đơn vị: 44 (38 TT cấp tỉnh; 06 TT cấp huyện) 

+ Tổng số TTHC thực hiện tại bộ phận “một cửa” của Sở: 38 

+ Tổng số TTHC thực hiện tại phòng chuyên môn: 0 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về 

phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải 
quyết TTHC, trong quý (từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/6/2022), Sở TT&TT 

thực hiện tiết kiệm được sau cắt giảm được: 7.200.000 đồng.  

(Có phụ lục 02 chi tiết kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung 

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở luôn được lãnh đạo quan 
tâm, chỉ đạo sát sao, các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Ngay từ đầu năm Sở đã ban hành 121/KH-STTTT ngày 31/12/2021 Kế hoạch 
Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 

03/KH-STTTT ngày 11/01/2022 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật lĩnh vực TT&TT năm 2022; 100% TTHC được cập nhật cấu hình cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cập nhật kết quả giải quyết TTHC lên 
Cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện công bố, niêm yết công khai TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định;… Triển khai thực hiện cơ chế một 
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cửa, một cửa liên thông, các TTHC phát sinh đều được giải quyết đúng quy 

định. Tích cực hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về “Chuyển đổi số” trên địa 
bàn tỉnh, trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để người 
dân và doanh nghiệp thay đổi thói quen, khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ 

công trực tuyến và các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa 
bàn tỉnh. Các thông tin được tuyên truyền đăng tải công khai, minh bạch, rõ 

ràng, thuận lợi cho các cá nhân tổ chức đến giao dịch; nghiêm túc rà soát và 
đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo hướng của tỉnh, qua đó đã tiết 
kiệm được chi phí cho cơ quan và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi 

thực hiện giải quyết TTHC.  

2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC của đơn vị 

(Có biểu chi tiết 03 kèm theo) 

3. Những tồn tại, hạn chế 

Về cung cấp lên DVC mức độ 3, 4 đối với các TTHC đủ điều kiện: Một số  

sở, ban, ngành, địa phương chưa thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC, DVC 
trên cổng DVC tỉnh theo các quyết định công bố mới; Danh mục DVC trên Cổng 

chưa có sự gắn kết, liên thông với danh mục TTHC và các quyết định công bố 
dẫn đến nhiều TTHC đã bị bãi bỏ nhưng vẫn được cung cấp thành DVC trên 

Cổng, nhất là đối với các TTHC cấp huyện, cấp xã. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2022 

1) Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng 
cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch của tỉnh và 

của sở ban hành.  
2) Triển khai rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở; 

trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy 
định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở 
Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định. 

3) Thực hiện công khai TTHC khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sửa 
đổi, bổ sung TTHC. 

4) Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC tại bộ phận một cửa; Tăng 
cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công mức độ 3, 4. 

5) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC theo 
Đề án 1648 của tỉnh. 

6) Tiếp tục tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh và các sở, ngành  triển 
khai thực hiện tốt Quyết định 3540/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của tỉnh về việc 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 
7) Tham mưu cho tỉnh hoàn thành việc kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin 

công dân giữa CSDLQG về dân cư với Cổng DVC tỉnh để phục vụ giải quyết 
TTHC, cung cấp DVC trực tuyến. 

8) Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thúc đẩy DVC trực 
tuyến mức độ 3, 4 cho từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

9) UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định giao chỉ tiêu 

thúc đẩy DVC trực tuyến cho các phòng, ban, UBND cấp xã. 
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10) Thực hiện rà soát, đăng ký sử dụng biên lai điện tử cho 100% các đơn 

vị có thu phí, lệ phí trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ 
TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh. 
11) Triển khai thực hiện tốt 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 
TTHC. 

12) Tiếp tục rà soát, ban hành, hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát 
triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh, hướng đến chính quyền số, nền 
kinh tế số, xã hội số: Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 tỉnh Lào Cai; các kế hoạch 

liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý; kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát 
TTHC;....; Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về Chương trình 

chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện thỏa thuận 
hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 giữa UBND tỉnh Lào Cai với các 

tập đoàn, công ty:VNPT, VIETTEL, FPT;... 
13) Tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số về dịch vụ công trực 

tuyến: 100% TTHC đáp ứng yêu được triển khai dịch vụ công trực tuyền mức 
mức độ 4; Trên 80% hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục có 

biện pháp khắc phục và tổ chức triển khai có chất lượng và hiệu quả việc nâng 
cao Chỉ số CCHC năm 2022. 

14) Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân; 

công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về cơ chế, 
chính sách và thủ tục hành chính nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

phục vụ nhân dân (100% tỷ lệ dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho 
người dân và doanh nghiệp). 

15) Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên 
chức và nhân dân về công tác giải quyết TTHC trong lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình, kết quả 
thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II, phương hướng nhiệm vụ 

Quý III năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: BCVTCNTT, TTBCXB; 
- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Tuấn 



Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư 
số02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017. 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI  

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC  

Kỳ báo cáo: Qúy II Năm 2022 
(Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 
đến ngày 14 tháng 6 năm 2022) 

(Kèm theo Báo cáo số: 291/BC-STTTT ngày 20/6/2022 của Sở TT&TT) 

 Đơn vị báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông 

 Đơn vị nhận báo cáo:Văn phòng UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

 

ST

T 

Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Gh

i 

chú Tổng số 

Trong kỳ  

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

Từ kỳ 

trước 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 17 

XIV TTHC do Sở 

Thông tin truyền 

thông tiếp nhận, 

giải quyết 

61 61 0 0 61 61 0 01 0 0 0  

1 Lĩnh vực Báo chí  
09 09 0 0 09 09 0 0 0 0 0  

 Lĩnh vực xuất bản 
52 52 0 0 52 52 0 0 0 0 0  

2 Lĩnh vực Công 
nghệ thông tin 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Lĩnh vực Quản lý 
thông tin điện tử 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 Bưu chính viễn 

thông 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Biểu số 06g/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư 
số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017. 

 

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI  

CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Qúy II Năm 2022 
(Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 
đến ngày 14 tháng 6 năm 2022) 

 (Kèm theo Báo cáo số: 291/BC-STTTT ngày 20/6/2022 của Sở TT&TT) 

      Đơn vị báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông 

      Đơn vị nhận báo cáo:Văn phòng UBND tỉnh 

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN: 0 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

Stt Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lượng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Lĩnh vực:  0   

     

 Tổng số:  0   

II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

Stt Tên TTHC Nội dung vướng mắc Văn bản QPPL 

(1) (2) (3) (4) 

I Lĩnh vực A 
I Lĩnh vực ... 



Biểu số 05a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư 
số02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY 

ĐỊNH HÀNH CHÍNH (Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Qúy II Năm 2022 
(Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 
đến ngày 14 tháng 6 năm 2022) 

 (Kèm theo Báo cáo số: 291/BC-STTTT ngày 20/6/2022 của Sở TT&TT)  

 Đơn vị báo cáo: Sở Thông tin và Truyền 

thông 

 Đơn vị nhận báo cáo:Văn phòng UBND 

tỉnh 

 

 

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Ngành, lĩnh vực 

 có PAKN 

Số PAKN về quy định hành 

chính được tiếp nhận (bao 

gồm kỳ trước chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải 

công khai 

kết quả xử 

lý Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

SốPAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

SốPAKN 

về nội 

dung quy 

định 

hành 

chính 

Tổng số 

Chia theo nội dung 

PAKN 

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng số 

Chia ra  

Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

Số PAKN 

về nội 

dung quy 

định hành 

chính 

Tiếp 

nhận 

mới 

trong 

kỳ 

Kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

SốPAKN 

về nội 

dung quy 

định hành 

chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Không có PAKN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PHỤ LỤC  

BIỂU CHI PHÍ TIẾT KIỆM SAU KHI CẮT GiẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TTHC (ĐỀ ÁN 1648) 

(Kèm theo Báo cáo số: 291/BC-STTTT ngày 20/6/2022 của Sở TT&TT) 

   Đơn vị tính: Đồng 

Stt 
Tên thủ tục hành chính 

Số hồ sơ tiếp nhận 

 từ 15/3/2022 đến 14/6/2022 
Thời gian giải quyết TTHC (01TT) 

Chi phí tiết kiệm được là: 

37.500đ (mức thu nhập bình 

quân của 01 người/01 giờ làm 

việc được tính theo số liệu của 

Cục Thống kê tỉnh cung cấp 

trong năm 2021 tại văn bản số 

46/CTK-TH ngày 08/3/2022) 

Ghi chú 

Tổng 
 số 

Hồ sơ giải 

quyết đảm 

bảo thời 

gian cắt 

giảm 

Hồ sơ giải 

quyết chưa 

đảm bảo 

thời gian 

cắt giảm 

Thời gian 

giải quyết 

theo quy 

định của 

PL 01TT 

(ngày) 

Thời gian 

giải quyết 

sau khi cắt 

giảm 30%  

TG giải 

quyết 01TT 

(ngày) 

Thời gian tiết 

kiệm được 

sau khi cắt 

giảm 30%  

TG giải quyết 

01TT (ngày) 

1 Lĩnh vực Báo chí 1 1 0 15 11 4 1.200.000  

2 

Lĩnh vực xuất bản - cấp 

phép hoạt động in XB 
phẩm và cấp lại in XB 

phẩm 

10 10 0 7 5 2 6.000.000  

3 PTTH và Thông tin 
điện tử 

0 0 0 0 0 0   

4 Bưu chính viễn thông 0 0 0 10 0 0   

 Cộng 11      7.200.000  
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TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Kỳ báo cáo: Qúy II Năm 2022 
(Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 
đến ngày 14 tháng 6 năm 2022) 

 (Kèm theo Báo cáo số: 291/BC-STTTT ngày 20/6/2022 của Sở TT&TT) 

Đơn vị tính: hồ sơ TTHC. 

STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 Tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(có=1; không=0) 
Được 

 giao 

Đã triển 

khai 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh 

Được  

giao 

Đã triển 

 khai 

Số lượng hồ 

sơ phát sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

B DVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI 

I CẤP TỈNH          

1 Lĩnh vực Bưu chính viễn thông        

 Cấp giấy phép bưu chính     x   

 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính     x   

 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn     x   

 
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất 

hoặc hư hỏng không sử dụng được 
    x   

 
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo 
hoạt động bưu chính 

 x      

 

Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động 

bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không 

sử dụng được 

    x   

2 
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và 

Thông tin điện tử 
       

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 Tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(có=1; không=0) 
Được 

 giao 

Đã triển 
khai 

Số lượng hồ sơ 
phát sinh 

Được  

giao 

Đã triển 

 khai 

Số lượng hồ 
sơ phát sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

 
Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp 
    x   

 
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp 
    x   

 
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông 

tin điện tử tổng hợp 
    x   

 
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp 
    x   

 

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ 
trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã 

được cấp Giấy phép thiết lập trang thông 

tin điện tử tổng hợp 

    x   

 

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, 
văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho 

thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng 

    x   

 

Thông báo thay đổi phương thức, phạm 

vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 

trên mạng đã được phê duyệt 

    x   

 

Thông báo thay đổi tên miền khi cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang 

thông tin điện tử (trên Internet), kênh 
phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông 

di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); 

    x   

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 Tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(có=1; không=0) 
Được 

 giao 

Đã triển 
khai 

Số lượng hồ sơ 
phát sinh 

Được  

giao 

Đã triển 

 khai 

Số lượng hồ 
sơ phát sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

G2, G3, G4 trên mạng 

 

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công 

ty theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến 

thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ 

đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều 

lệ trở lên 

    x   

 
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình 
nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

3       

4 Lĩnh vực Báo chí        

 

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức 

thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan 
đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

    x   

 
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa 

phương) 
    x 01  

 
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép 

xuất bản bản tin 
    x   

 Cho phép họp báo (trong nước)     x   

 Cho phép họp báo (nước ngoài)  x      

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 Tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(có=1; không=0) 
Được 

 giao 

Đã triển 
khai 

Số lượng hồ sơ 
phát sinh 

Được  

giao 

Đã triển 

 khai 

Số lượng hồ 
sơ phát sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

1 Lĩnh vực Xuất bản               

1.1 
DVCTT Cấp giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh 
    x 10 1  

1.2  Lĩnh vực In          

 
DVCTT Cấp giấy phép hoạt động in xuất 

bản phẩm 
 x      

 
DVCTT Cấp lại giấy phép hoạt động in 
xuất bản phẩm 

 x      

 
DVCTT Cấp đổi giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm 
 x      

 
DVCTT Cấp giấy phép in gia công xuất 
bản phẩm cho nước ngoài 

    x   

3 Lĩnh vực Phát hành xuất bản phẩm               

 
DVCTT Cấp giấy phép nhập khẩu xuất 
bản phẩm không kinh doanh 

 x      

 
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ 

xuất bản phẩm 
    x  1 

 
Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động 
phát hành xuất bản phẩm 

       

… 
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động 

phát hành xuất bản phẩm  
          

 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản  x      
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STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 Tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(có=1; không=0) 
Được 

 giao 

Đã triển 
khai 

Số lượng hồ sơ 
phát sinh 

Được  

giao 

Đã triển 

 khai 

Số lượng hồ 
sơ phát sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

phẩm 

 Cấp giấy phép hoạt động in  x      

 Cấp lại giấy phép hoạt động in.  x      

 Đăng ký hoạt động cơ sở in  x      

 
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ 

sở in 
 x      

 
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, 
máy in có chức năng photocopy màu 

 x      

 
Chuyển nhượng máy photocopy màu, 

máy in có chức năng photocopy màu 
 x      

 Tổng cộng   0   11  
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PHỤ LỤC 03: Tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ tiếp nhận, giải quyết,  

trả hồ sơ kết quả giải quyết TTHC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-STTTT ngày 20/6/2022 của Sở TT&TT) 

     

STT 
Diễn giải Chức danh Xếp loại 

Ghi 

chú 

I Đối với cá nhân   

  Bộ phận Một cửa       

1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa CB một cửa HT xuất sắc nhiệm vụ   

  Văn phòng Sở        

2 Nguyễn Phú Cường 
Chánh Văn 

phòng 
HT tốt nhiệm vụ    

3 Phạm Thị Thu Hường Chuyên viên  HT tốt nhiệm vụ    

  
Phòng Bưu chính - Viễn thông - 

CNTT 
      

4 Trần Ngọc Nhân Trưởng phòng  HT tốt nhiệm vụ   

5 Lưu Thị Thanh Thảo Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ    

6 Nguyễn Vân Anh Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ    

7 Tạ Ngọc Khánh Chuyên viên  HT tốt nhiệm vụ    

8 Phạm Tuấn Anh Chuyên viên  HT xuất sắc nhiệm vụ   

9 Nguyễn Hồng Quế Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ    

10 Nguyễn Tiến Đức Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ  

  Phòng TT BCXB       

11 Trần Xuân Huệ Trưởng phòng HT xuất sắc nhiệm vụ  

12 Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ   

13 Trần Thị Thu Hiền Phó phòng  HT tốt nhiệm vụ    

14 Nguyễn Thị Ánh Chuyên viên  HT tốt nhiệm vụ    

15 Lâm Thị Tú Chuyên viên HT tốt nhiệm vụ    

II  Đối với cơ quan    

  

Đánh giá các chỉ số 1,2,3,4,7 và 5, 6, 8 và 9 theo quy 

định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn Phòng Chính phủ 

Đạt: 15 điểm; xếp loại: HT 

xuất sắc nhiệm vụ 
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