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CHỈ THỊ

Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống một cửa điện tử về giải quyết thủ tục

hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2023

Trong thời gian vừa qua, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch

vụ công tại bộ phận một cửa từ thành phố đến xã, phường đã cơ bản phục vụ người

dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện nâng thứ bậc xếp hạng chỉ số cải cách hành

chính, xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

được xử lý trực tuyến của các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường đạt thấp

(cá biệt có phòng chuyên môn, UBND xã, phường tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính
công trực tuyến đạt 0%); chất lượng, hiệu quả trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công

trực tuyến còn hạn chế, chưa thực sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; số

lượng người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp vẫn còn cao;

việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND

thành phố, bộ một cửa UBND xã, phường còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu kết nối,

chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, còn tình trạng cát

cứ thông tin, gây phiền hà, nên người dân phải cung cấp lại thông tin và đi lại nhiều

lần; công tác chỉ đạo, điều hành vẫn theo phương thức truyền thống, chưa đổi mới

sáng tạo; việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa tốt, truyền thông cho

công tác này chưa được coi trọng, đầu tư thích đáng để góp phần thay đổi hành vi, ý

thức của người dân, doanh nghiệp…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện có hiệu quả mục

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh năm 2023 được

ban hành tại Kết luận 831-KL/TU ngày 16.02.2023 của Ban Thường vụ thành uỷ Sơn

La. Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố; Uỷ

ban nhân dân các xã, phường quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời,

hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Từng đồng chí thành viên UBND thành phố, Trưởng phòng, Thủ trưởng

cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND

các xã, phường quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên,

công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang nhằm chuyển đổi mạnh

mẽ về tư duy, nhận thức, hành động, thay đổi tư duy từ "làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ,

hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp

đỡ các đối tượng yếu thế; thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ

điện tử, từng bước hình thành chính quyền số, công dân số, xã hội số. Lấy người sử

dụng, người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để

cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn, dựa trên nền tảng số, dữ liệu số, tạo

lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới; phải đi vào thực chất và hiệu quả; huy
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động sự tham gia tích cực của toàn dân, toàn bộ hệ thống chính trị; triển khai toàn diện 

nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ 

nhỏ đến lớn, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, làm đâu chắc đó, tránh 

hình thức. Phấn đấu hết năm 2023: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực 

tuyến đạt trên 80%; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên 30%, có tài 

khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%, có chữ ký số cá nhân trên 20%; 100% bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa điện tử) từ thành phố đến xã, phường thanh toán 

không dùng tiền mặt trong thu, nộp phí, lệ phí theo quy định khi giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập 

kỹ năng số cơ bản, sử dụng thành thạo phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực 

tuyến xử lý trên môi trường mạng đạt 100%. 

 2. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường: 

 - Đẩy nhanh số hoá 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 ngày 08/4/2020 và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 gắn việc số hoá với việc thực hiện nhiệm vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu 

cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính đã được số 

hoá theo đúng quy định. 

 - Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng 

giải quyết hồ sơ chậm, muộn; không được yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ 

khẩu theo quy định của Luật cư trú; không yêu cầu xác nhận chứng minh thư nhân dân 

9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. 

 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm 

việc, kiên quyết xử lý theo quy định những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi 

nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để 

chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

- Đẩy mạnh cung cấp, thanh toán trực tuyến, trong đó tập trung thực hiện chỉ trả 

trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt. 

 - Triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Hướng dẫn, áp dụng đối với tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn (khách sạn, 

nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khác có chức năng lưu trú) thực hiện thông báo lưu trú qua 

ứng dụng VneID theo hướng dẫn của Bộ Công an; hướng dẫn, giải quyết xác nhận cư 

trú online, trả kết quả ngay trong ngày (bắt đầu từ tháng 3/2023). 

 - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án 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 tại các bộ, ngành, địa phương năm 

2023 và những năm tiếp theo; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trọng tâm thực hiện đối 

với 53 dịch vụ công thiết yếu (Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 
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của Thủ tướng Chính phủ) hoàn thành 6/2023; triển khai thực hiện bản sao chứng thực 

điện tử; số hoá 3 thủ tục hành chính điện tử: khai sinh, kết hôn, khai tử… 

- Hướng dẫn để người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc lập 

hồ sơ, gửi hồ sơ, tiếp nhận và trả kết quả, phấn đấu đạt được 10% số hồ sơ được tiếp 

nhận, 20% số hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính; phụ trách 

việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; 

có thái độ đúng mực trong giao tiếp với tổ chức, công dân đến giao dịch tại bộ phận 

một cửa; thực hiện nghiêm túc số hóa hồ sơ; cập nhật đầy đủ, đúng thông tin của tổ 

chức, công dân đến giao dịch.  

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính rà soát, kịp thời cập 

nhật, công khai niêm yết tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; Chủ tịch UBND thành phố thông báo. Hàng tuần 

tổ chức tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, gồm: niêm yết, công khai, mở 

sổ, vào sổ theo dõi, hướng dẫn người dân đăng ký qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, 

dịch vụ bưu chính công ích. 

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đề 

xuất cập nhật hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa, đảm bảo 

100% các thủ tục hành chính được chuẩn hóa, quy trình điện tử và cập nhật lên hệ 

thống phần mềm, tổ chức thực hiện đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4; duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa cổng dịch vụ công tỉnh với 

cổng dịch vụ công quốc gia.  

 - Triển khai 2 dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú- 

cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - trợ 

cấp mai táng phí theo hướng dẫn của các Bộ, Ngành và UBND tỉnh Sơn La. 

- Bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức và giải 

quyết công việc cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, đảm đảm bảo các 

trang thiết bị thiết yếu như: Máy vi tính, máy in, Wifi, bàn ghế làm việc của cán bộ, 

công chức, ghế ngồi chờ của tổ chức, công dân; tủ đựng tài liệu, điện thoại, hệ thống 

bảng để niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định.  

- Hàng tuần, tháng tổ chức tự đánh giá, chấm điểm về mức độ hài lòng phục vụ 

của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, xã, phường. 

3. Phân công, bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một 

cửa điện tử để hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tục hành chính 

a) Tại bộ phận một cửa điện tử UBND thành phố, gồm:  

 - Cán bộ Công an thành phố. 

 - Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

 - Cán bộ Chi cục thuế khu vực Thành phố - Mường La. 
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 - Công chức Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (kiêm phụ trách cả lĩnh vực 

giải quyết thủ tục hành chính Phòng Văn hoá - Thông tin, Phòng Giáo dục- Đào tạo). 

 - Công chức Phòng Nội vụ. 

 - Công chức Phòng Quản lý đô thị. 

 - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch (kiêm phụ trách cả lĩnh vực giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Kinh tế). 

 - Công chức Phòng Tư pháp. 

 * Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố phân công 01 đồng chí Phó 

Chánh Văn phòng, 01 công chức trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổng hợp, tham 

mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. 

 b) Tại bộ phận một cửa điện tử UBND các xã, phường: Chủ tịch UBND các 

xã, phường trực tiếp chỉ đạo, điều hành và phân công, bố trí đủ công chức theo các 

lĩnh vực để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. 

4. Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc chỉ đạo thực hiện khắc phục 

ngay các tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận 

và giải quyết hồ sơ, gồm: 

- Niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo khoản 4, điều 14 Thông tư 

số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 (công khai gồm: Danh mục thủ tục 

hành chính theo mẫu số 2 tại phụ lục IV; nội dung thủ tục hành chính, kèm theo mẫu 

đơn, mẫu tờ khai nếu có) đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố và 

UBND các xã, phường. 

- Thực hiện công khai nội dung hướng dẫn người dân thực hiện phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức (gồm số điện thoại đường dây nóng, hòm thư tiếp nhận 

phản ánh kiến nghị tại bảng niêm yết các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị). 

- Thực hiện niêm yết thủ tục hành chính trên bảng theo một hoặc nhiều cách 

thức sau: bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động đảm bảo công khai phải 

thích hợp, với kích thước phù hợp, nơi công khai phải có khoảng trống đủ rộng, 

không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khoá để che chắn bảng niêm 

yết thủ tục hành chính (bảng niêm yết phải đảm bảo theo mẫu số 1 phụ lục IV kèm 

theo thông tư Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017); đối với 

niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử phải cho phép người sử dụng tự tra 

cứu các thông tin về thủ tục hành chính theo yêu cầu. 

- Tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết đều được thực hiện nghiêm 

túc việc thiết lập sổ theo dõi quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính; nhập, số hoá hồ sơ trên phần mềm một cửa thực hiện in Giấy biên nhận hồ sơ 

đối với hồ sơ có hẹn thời gian trả kết quả. 

- Đẩy mạnh, có hình thức, mô hình hiệu quả trong việc tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn để mọi người dân, mọi doanh nghiệp trên địa bàn xã, phường hiểu, nắm, 

thao tác thành thạo và thực thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3, 4; đảm 

bảo 100% hồ sơ được nộp qua dịch vụ công mức độ 3, 4. 



5 
 

- Chấm dứt, khắc phục ngay việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

không thông qua bộ phận một cửa, không nhập trên hệ thống phần mềm một cửa. 

5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa 

- Tuyệt đối chấp hành sự phân công của cơ quan, đơn vị khi được bố trí làm việc 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý 

hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; trong quá trình tiếp công 

dân phải thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản 

định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính 

(bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết có tài khoản 

đúng) và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết được theo dõi trạng 

thái xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia, trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm 

việc; không được nhũng nhiễu, tiêu cực; không được tự ý đặt ra thủ tục hành chính 

không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và đạo đức khi thi hành công vụ; đeo thẻ 

công chức; có thái độ niềm nở, tận tình giải thích, hướng dẫn khi công dân, tổ chức, 

doanh nghiệp có yêu cầu. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc phòng, ban, đơn vị thành phố 

được phân công trực tại bộ phận một cửa và tham mưu giải quyết thủ tục hành chính 

ký cam kết với Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng phòng, ban, đơn vị quản lý trực 

tiếp; đối với xã, phường ký cam kết với Chủ tịch UBND xã, phường (hoàn thành 

trong tháng 3 năm 2023). Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố tham mưu. 

6. Công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường tuyên truyền 

đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình gương mẫu tiên phong thực hiện 

nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu 

chính công ích (không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp).  

- Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các tổ, bản tổ chức tuyên truyền 02 

lần/tuần đến người dân thông qua hệ thống loa phát thanh, nhóm zalo, khu vực công 

cộng, khu vực đông người, tại các chợ về sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ 

sơ khi có nhu cầu cần giải quyết thủ tục hành chính; báo cáo đề xuất với đồng chí Bí 

thư Đảng uỷ xã, phường chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đưa vào nội dung sinh 

hoạt chi bộ hàng tháng để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới nhân dân. 

- Phòng Văn hoá và Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ chuyển đổi số cộng 

đồng tổ chức các đợt cao điểm ra quân tuyên truyền người dân sử dụng các dịch vụ 

công trực tuyến; dịch vụ bưu chính công ích, phấn đấu mỗi tuần mỗi Tổ chuyển đổi số 

cộng đồng triển khai 01 buổi tập huấn, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp. Chịu 

trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 

số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 



6 
 

- Ban quản lý các chợ trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tuyên 

truyền tới các hộ kinh doanh, tiểu thương về sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố tham mưu tổ chức đào tạo, tập huấn, 

hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật 

thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ 

phục vụ cho yêu cầu công việc và tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thành lập tổ phụ trách 

hướng dẫn theo hình thức “cầm tay, chỉ việc” đối với các xã, phường còn yếu trong 

giải quyết thủ tục hành chính (trực tiếp hỗ trợ; hướng dẫn, kiểm tra công tác công 

khai, vào sổ, số hóa; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4...). 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, 

ban, đơn vị; UBND xã, phường. Hàng tuần công khai kết quả thực hiện đối với từng 

phòng, ban, đơn vị, xã, phường; công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức 

tham mưu giải quyết thủ tục hành chính chậm, trễ hạn trên trên nhóm Zalo. Chủ trì 

cùng với phòng Nội vụ chủ động tham mưu, đề xuất tổ chức kiểm tra định kỳ, đột 

xuất đối với tất cả các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường về tổ chức triển 

khai thực hiện Chỉ thị này.  

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên 

kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của bộ phận một cửa. Kiên quyết xử lý những cán 

bộ, công chức có hành vi tiêu cực, gây nhũng nhiễu, phiền hà, giải quyết thủ tục hành 

chính trễ hẹn không có lý do chính đáng. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, phường quán triệt và nghiêm 

túc triển khai thực hiện Chỉ thị này ./. 
 

Nơi nhận; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực thành uỷ (báo cáo); 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các Ban Đảng thuộc Thành uỷ; 

- Thành viên UBND thành phố; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- Cơ quan UBMTTQ, các đoàn thể thành phố; 

- Tập thể Thường trực Đảng uỷ các xã, phường; 

- UBND các xã, phường; 

- Bộ phận một cửa thành phố và xã, phường; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Báo SơnLa; 

- Lưu: VT, VP.                                                                      

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Trụ 
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