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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số: 08/BC-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày  18    tháng 01 năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Tổng kết 01 năm công tác tiếp nhận hồ sơ, giám sát giải quyết và  

trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

(Từ ngày 22/01 đến ngày 20/12/2018) 

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 01 NĂM HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM 

HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

1. Công tác chỉ đạo và quá trình thành lập Trung tâm Hành chính 

công tỉnh 

Trong 2 năm 2016-2017 mặc dù đã có nhiều cố gắng trong cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư 

phát triển, nhưng các chỉ số: Cải cách hành chính (Par Index), Hiệu quả quản trị 

và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh bị 

sụt giảm, không đạt được các mục tiêu mà Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đề ra, 

cần có giải pháp mới, quyết liệt hơn để cải thiện các chỉ số này. 

Ngày 01/9/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-

NQ/TU về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2021. Theo đó, ngày 11/10/2016, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 3189/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cải thiện môi 

trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2016 - 2021 và tổ chức triển khai thực hiện. 

Một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết và Đề án trên, sau khi 

học tập kinh nghiệm một số tỉnh bạn, ý kiến của Bộ Nội vụ và Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, ngày 08/8/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2208/QĐ-

UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở 

sắp xếp lại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) của tỉnh. Trung tâm là nơi tiếp 

nhận hồ sơ thủ tục hành chính cấp tỉnh, giám sát quá trình giải quyết và trả kết 

quả cho tổ chức, cá nhân. 

Từ ngày 22/01/2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức tiếp 

nhận hồ sơ với sự tham gia của 18 cơ quan, đơn vị và Văn phòng UBND tỉnh; 

các cơ quan, đơn vị cử 31 cán bộ biệt phái, đưa 1.038 TTHC cấp tỉnh tiếp nhận 
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hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm, trong đó có 240 TTHC liên thông thẩm 

quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Cán bộ chuyên trách của Trung 

tâm làm nhiệm vụ tiếp đón, hướng dẫn, giám sát quá trình giải quyết, xác nhận 

kết quả, trả kết quả cho người nộp hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh. Hoạt 

động của Trung tâm luôn bám sát Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

liên quan với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết 

TTHC, ban hành theo Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Quy chế phối hợp 3690).  

Từ ngày 18/7/2018, Trung tâm bắt đầu tiếp nhận các dịch vụ cấp điện 

thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Điện lực Vĩnh Phúc. Tính đến nay, tại 

Trung tâm có 20 cơ quan, đơn vị, cử 28 cán bộ biệt phái tiếp nhận hồ sơ. Qua 

nhiều lần cập nhật TTHC, đến nay số lượng TTHC giải quyết qua Trung tâm 

HCC đã tăng lên 1.191 TTHC, trong đó: bổ sung thêm 198 TTHC; trả về sở, 

ngành 01 TTHC và bãi bỏ 46 TTHC. 

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Trung tâm giai đoạn 1 cơ bản đáp 

ứng cho các hoạt động chuyên môn. Quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả 

kết quả TTHC được thao tác và theo dõi trên phần mềm Hành chính công, được 

kết nối liên thông với phần mềm Một cửa dùng chung toàn tỉnh và phần mềm 

Quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng UBND tỉnh. Phần mềm Hành 

chính công có địa chỉ hcc.vinhphuc.gov.vn công khai toàn bộ các TTHC thực 

hiện tại Trung tâm, tình hình giải quyết TTHC và kết quả giải quyết của từng hồ 

sơ để người dân thuận tiện tra cứu, đồng thời cũng thiết lập bộ câu hỏi khảo sát 

đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về chất lượng dịch vụ tại Trung 

tâm. 

Việc thu phí và lệ phí các TTHC được các cơ quan, đơn vị ủy quyền cho 

Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Vĩnh Phúc thực hiện và chuyển ngay lập 

tức vào tài khoản của cơ quan thụ hưởng. Bưu điện thành phố Vĩnh Yên cũng bố 

trí một bộ phận tại Trung tâm để cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả TTHC. 

Trung tâm đã ký hợp đồng với Viettel Vĩnh Phúc và Vinaphone Vĩnh Phúc để 

cung cấp dịch vụ SMS thương hiệu, thông báo cho người nộp hồ sơ và cán bộ 

thụ lý về tình trạng hồ sơ, kết quả TTHC. 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Ngày 

23/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ký ban 

hành Kế hoạch số 8264/KH-UBND ngày 24/10/2018, cụ thể hoá các nhiệm vụ 
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để triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Đây là cơ sở pháp lý quan 

trọng để tổ chức hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh ngày càng 

thuận lợi và hiệu quả hơn. 

2. Kết quả 01 năm công tác tiếp nhận, giám sát giải quyết và trả kết 

quả TTHC 

2.1. Kết quả chung 

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh, thành phố trên cả nước sớm triển khai 

mô hình Trung tâm HCC cấp tỉnh và cấp huyện. Đây là sự thay đổi lớn trong 

công tác cải cách TTHC của tỉnh. Vì vậy, khi mới bắt đầu đi vào hoạt động, tổ 

chức hoạt động của Trung tâm HCC gặp rất nhiều khó khăn. Một số cơ quan, 

đơn vị, cá nhân chưa nhận thức đúng về mô hình nên sự đồng tình, ủng hộ còn 

chưa cao, công tác phối hợp trong quá trình giải quyết TTHC còn thiếu đồng bộ, 

không thông suốt. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo UBND tỉnh, sự 

quyết tâm của Trung tâm HCC tỉnh và các cơ quan tham gia tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm, các khó khăn, vướng mắc từng bước được khắc phục. 

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tăng dần, tháng sau cao hơn 

tháng trước. Nếu như mấy tháng đầu năm, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn chỉ 

đạt trên 80% thì đến tháng 12 đã đạt 95,3%. Điều này cho thấy các cơ quan, đơn 

vị đã quen với việc giải quyết TTHC theo mô hình một cửa liên thông, thực hiện 

tốt hơn Quy chế phối 3690 và có trách nhiệm cao hơn trong việc giải quyết hồ 

sơ cho cá nhân, tổ chức. Đến nay, Trung tâm HCC tỉnh hoạt động đã đi vào ổn 

định, nền nếp phát huy được hiệu quả và được dư luận đánh giá cao. 

2.2. Kết quả cụ thể 

2.2.1.  Thống kê theo đầu hồ sơ thủ tục hành chính 

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 20/12/2018, tính theo đầu hồ sơ, tổng số hồ 

sơ tiếp nhận tại Trung tâm là 30.838 hồ sơ. Số hồ sơ đến hạn giải quyết là 

27.588 hồ sơ. Hồ sơ đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 26.386 hồ sơ (đạt 

95,64%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn nhưng chưa 

giải quyết là 1.202 hồ sơ (4,36%). Có 26.148 hồ sơ đã trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân (Tổng hợp kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tính theo đầu hồ sơ được 

thể hiện tại Phụ lục 1a).  

2.2.2. Thống kê theo kết quả giải quyết của từng cơ quan, đơn vị  

Theo thống kê này, cả năm 2018 có 02/20 đơn vị có tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

đúng và trước hạn đạt 100% là Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Thông tin và Truyền 



4 

 

thông.  Có 03 cơ quan có tỷ lệ chậm và quá hạn cao nhất là Sở Nội vụ (28,73%), 

Công an tỉnh (23,31%), Văn phòng UBND tỉnh (21,64%). Các cơ quan, đơn vị 

có tỷ lệ chậm, quá hạn còn cao các tháng là: Sở Tư pháp (trung bình 8,16%), Sở 

Lao động – TB&XH (trung bình 8,9%), Sở Tài nguyên và Môi trường (trung 

bình 10,08%).  

(Tổng hợp kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tính theo từng sở, ngành, 

đơn vị được thể hiện tại Phụ lục 1b). 

2.2.3. Kết quả uỷ quyền thu hộ phí, lệ phí và chuyển phát kết quả TTHC 

qua dịch vụ bưu chính 

Từ ngày 22/01 đến 20/12/2018, VietinBank Vĩnh Phúc đã được các cơ 

quan, đơn vị uỷ quyền thu hộ phí, lệ phí TTHC với số tiền 13,71 tỷ đồng (trong 

đó số tiền chưa thu là 1,02 tỷ đồng). Bưu điện Vĩnh Yên đã chuyển trả 5.615 kết 

quả TTHC đến người nộp hồ sơ qua đường bưu điện, trong đó chủ yếu là giấy 

phép lái xe và phiếu lý lịch tư pháp. 

Việc uỷ quyền thu hộ phí, lệ phí qua ngân hàng thương mại - một đơn vị 

độc lập và chuyên nghiệp đã góp phần làm minh bạch công tác thu phí và lệ phí 

TTHC, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức cho cán bộ kế toán tại các cơ 

quan, đơn vị thực hiện uỷ quyền. Bên cạnh đó, dịch vụ chuyển phát nhanh kết 

quả qua đường bưu chính cũng làm giảm nhiều thời gian đi lại cho người nộp hồ 

sơ, nhất là các tổ chức, công dân ở xa hoặc không bố trí được thời gian đến nhận 

kết quả. 

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm HCC tỉnh 

Sau 01 năm đi vào hoạt động, công tác tiếp nhận hồ sơ, giám sát giải 

quyết và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh đã cơ bản làm thay đổi quy trình 

giải quyết TTHC cấp tỉnh và được đánh giá rất hiệu quả. Điều này thể hiện qua 

tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ngày càng tăng và trung bình cả năm 

vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu đề ra năm 2018 đạt từ 90% trở lên, thực tế đã đạt 

95,64%).  

Thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn đáng kể, giúp tiết kiệm thời 

gian và công sức cho cá nhân, tổ chức. Theo thống kê của phần mềm Hành 

chính công, trong năm 2018, tổng số thời gian các cơ quan, đơn vị giải quyết 

trước hạn cho các hồ sơ là 642.917 giờ (tương đương với 26.788 ngày  73,4 

năm). Trong đó có những TTHC số thời gian giải quyết trung bình trước hạn so 

với quy định đến hàng trăm giờ như: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số 

xe máy chuyên dùng bị mất của Sở Giao thông Vận tải (giải quyết sớm 236 giờ); 
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Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo – Ban Quản lý các KCN (giải quyết 

sớm xấp xỉ 150 giờ), một số thủ tục của Sở Y tế cũng tương tự...  

Theo kết quả của đợt khảo sát chất lượng dịch vụ được Trung tâm tiến 

hành từ ngày 10/12 đến ngày 20/12/2018 đến người đã nộp hồ sơ qua Trung tâm 

Hành chính công có 1.816 người tham gia khảo sát, thì tỷ lệ người được khảo sát 

cho rằng việc giải quyết thủ tục hành chính sau khi tiếp nhận hồ sơ tại Trung 

tâm HCC tỉnh đã tốt hơn so với trước đây là 90,09%, tỷ lệ cho rằng vẫn như 

trước đây là 8,64%, tỷ lệ cho rằng kém hơn trước đây là 1,28%.  

Kết quả trên đã cho thấy thành công bước đầu của mô hình một cửa liên 

thông, cũng như thể hiện niềm tin của người dân và doanh nghiệp về chủ trương 

cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tồn tại, hạn chế 

1.1. Về thủ tục hành chính 

- Bộ TTHC công bố thực hiện tại Trung tâm HCC tỉnh còn những hạn chế 

bất cập như: chưa rõ ràng về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện; thời gian 

giải quyết không công bố theo ngày làm việc, công bố dài hơn so với quy định 

của pháp luật; phí, lệ phí chưa rõ ràng dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình 

triển khai.  

- Việc công bố TTHC của các cơ quan, đơn vị còn chậm, trong khi các 

văn bản pháp luật được ban hành đã có hiệu lực gây lúng túng trong việc tiếp 

nhận hồ sơ. 

1.2. Về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

- Tỷ lệ giải quyết TTHC chậm và quá hạn của một số cơ quan, đơn vị còn 

cao, việc khắc phục còn chậm nên ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh. Trong 

năm 2018, tổng số thời gian giải quyết chậm hạn cho các hồ sơ của các sở, ban, 

ngành là 86.409 giờ (tương đương 3.600 ngày ~ 10 năm). Đáng lưu ý, các 

TTHC có số giờ giải quyết chậm hạn nhiều nhất là nhóm các thủ tục về đầu tư 

như: Giãn tiến độ đầu tư (chậm hạn trung bình 111,8 giờ), Thẩm định, quyết 

định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C... Đây là những thủ 

tục có liên quan đến các doanh nghiệp nên dễ ảnh hưởng đến kết quả khảo sát 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh 

(Par Index). 
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- Một số cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ còn ban hành nhiều văn 

bản trả lại hồ sơ hoặc đề nghị người nộp hồ sơ xin rút, sau đó nộp lại để tính lại 

thời gian giải quyết từ đầu, đã làm cho thời gian giải quyết một TTHC tăng gấp 

2-3 lần so với quy định, gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân, giảm niềm tin đối với 

tỉnh. Việc này đã được UBND tỉnh nhắc nhở, phê bình nhưng vẫn còn xảy ra ở 

một số sở, ngành.  

 - Vẫn còn tình trạng các cơ quan không thực hiện nghiêm túc Quy chế 

phối hợp 3690 của UBND tỉnh, đã có những biểu hiện như: yêu cầu gặp gỡ riêng 

để giải quyết TTHC; nhờ người nộp hồ sơ chuyển giúp hồ sơ về sở, ngành hoặc 

đến sở lấy kết quả rồi chuyển sang Trung tâm HCC để hợp thức hóa, gây phiền 

hà, bức xúc cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh. Ngoài ra, có 

3,3% số người tham gia khảo sát trả lời rằng “phải chi phí ngoài quy định cho 

cán bộ tại Trung tâm” và 1,81% trả lời rằng “phải gặp gỡ và chi phí ngoài quy 

định tại sở, ban, ngành” trong quá trình giải quyết TTHC. 

1.3. Về cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm 

- Cơ bản cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm đáp ứng yêu cầu 

công việc, có trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ để tư vấn, hướng dẫn cho 

tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, một số sở, ngành có nhiều 

lĩnh vực khác nhau, do cán bộ chưa nắm bắt hết được các TTHC không thuộc 

lĩnh vực chuyên môn nên đôi khi tư vấn chưa được đầy đủ cho người nộp hồ sơ, 

một số hồ sơ bị trả lại do cán bộ tiếp nhận chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn. 

- Trung tâm đi vào hoạt động được 01 năm, tuy nhiên chế độ chính sách 

đặc thù cho cán bộ làm việc tại Trung tâm vẫn chưa được giải quyết, trong khi 

nhiều tỉnh, thành phố rất chủ động quan tâm đến đội ngũ này; do đó đã ảnh 

hưởng không tốt đến đời sống và tâm lý làm việc của cán bộ làm việc tại Trung 

tâm. 

1.4. Về phần mềm  

- Phần mềm Hành chính công được xây dựng để tiếp nhận các TTHC thực 

hiện qua Trung tâm HCC, sau đó được luân chuyển về phần mềm Một cửa dùng 

chung (do Sở Nội vụ quản lý) để xử lý và trả kết quả trở lại phần mềm Hành 

chính công. Tuy nhiên, giai đoạn đầu đi vào hoạt động, hầu hết các sở, ban, 

ngành đều lúng túng trong việc thao tác trên phần mềm Một cửa dùng chung 

toàn tỉnh. Thậm chí có cơ quan được triển khai phần mềm nhưng không hề sử 

dụng. Một số cơ quan, đơn vị thuộc sở ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm 

HCC nhưng không được triển khai phần mềm dẫn đến quá trình theo dõi, giám 
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sát giải quyết TTHC gặp nhiều khó khăn. Đến nay, cơ bản các cơ quan, đơn vị 

đã thành thạo việc sử dụng cả 02 phần mềm trên. Tuy nhiên trên thực tế còn 

phát sinh một số bất cập cần tiếp tục điều chỉnh như: thiếu quy trình xử lý ở bộ 

phận lãnh đạo cơ quan hoặc cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng không sử dụng 

phần mềm mà ủy quyền cho cấp dưới đăng nhập các tài khoản để xử lý, phần 

nào hạn chế hiệu quả của phần mềm. 

- Việc nghiên cứu kết nối liên thông phần mềm Hành chính công với các 

phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành gặp nhiều khó khăn. Hiện nay hầu 

hết những thủ tục mà bộ, ngành yêu cầu nhập trên phần mềm riêng thì cán bộ 

tiếp nhận vẫn phải nhập một lần nữa trên phần mềm Hành chính công để giám 

sát giải quyết. 

2. Nguyên nhân  

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Trung tâm Hành chính công là mô hình mới được triển khai tại một số 

địa phương trên cả nước. Vì vậy, nhận thức của các cơ quan, đơn vị về cách thức 

vận hành cũng như hiệu quả của mô hình này còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, 

thời gian đầu khi bắt đầu hoạt động, các cơ quan Trung ương chưa ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thống nhất triển khai mô 

hình này. Mặc dù đã tham khảo mô hình của nhiều Trung tâm Hành chính công 

các tỉnh bạn, tuy nhiên để triển khai áp dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của tỉnh cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm. 

- Thời gian chuẩn bị và đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động 

rất khẩn trương, khiến cho công tác chuẩn bị một số phần việc chưa được kỹ 

càng. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, Trung tâm vẫn phải tiếp tục điều chỉnh 

cho phù hợp. 

- Nhận thức của người dân và doanh nghiệp về mô hình một cửa liên 

thông còn hạn chế. Nhiều người nộp hồ sơ vẫn giữ thói quen và thoả hiệp với 

cách làm việc của mô hình cũ, hiện tượng “cò” TTHC vẫn diễn ra và hoạt động 

công khai, phần nào hạn chế hiệu quả của mô hình này. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm còn hạn chế, chưa 

thường xuyên và chưa phong phú, đa dạng về cách thức. Vì vậy, người dân và 

doanh nghiệp chưa có thông tin đầy đủ về mô hình một cửa liên thông. Tuy 

nhiên sau 01 năm hoạt động, người nộp hồ sơ cũng đã quen dần với việc nộp hồ 

sơ và nhận kết quả tại Trung tâm HCC. 
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- Trách nhiệm giải quyết TTHC của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ chưa 

cao, còn hiện tượng gây khó khăn, sách nhiễu đối với người dân và doanh 

nghiệp, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm xây dựng nền hành chính phục 

vụ. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 

Năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong 

đó trọng tâm là tinh gọn bộ máy, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các cấp. Đối với Trung 

tâm Hành chính công tỉnh, phải tập trung nâng cao chất lượng tiếp nhận, giám 

sát giải quyết và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân; tăng cường ứng dụng CNTT 

ở tất cả các quy trình hoạt động. Cụ thể: 

1. Mục tiêu: 

- Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hạn năm 2019 

đạt  96% trở lên; số TTHC trong thời hạn giải quyết theo quy định bị trả lại ở tỷ 

lệ thấp nhất và tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung 

tâm tăng hơn so năm 2018. 

- Xây dựng cơ sở pháp lý để có thể thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm 

các TTHC theo lộ trình quy định của tỉnh, để hiện thực hóa chủ trương 4 tại chỗ 

(tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả). Đến tháng 6/2019 phải thực 

hiện tối thiểu 10% và đến tháng 10/2019 phải đại tối thiểu 20% hồ sơ thực hiện 

4 tại chỗ;      

2. Nhiệm vụ: 

- Tiếp tục rà soát các TTHC còn lại của cơ quan, đơn vị đưa ra thực hiện 

tại Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; 

Đẩy nhanh tiến độ công bố TTHC mới khi các cơ quan Trung ương có quy định 

để đảm bảo quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC được thông suốt và đúng 

pháp luật. 

- Ứng dụng chữ ký điện tử với phần mềm Hành chính công; triển khai tiếp 

nhận hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận một số thủ tục hành 

chính đơn giản qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai và sử dụng hiệu quả 

phần mềm Một cửa dùng chung toàn tỉnh tại các cơ quan ngành dọc Trung ương 

và một số đơn vị trực thuộc cấp Sở có nhiều hồ sơ tại Trung tâm HCC. 

- Nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Hành 

chính công. Trước hết là việc đổi tên thành Trung tâm Phục vụ Hành chính 
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công, chuyển từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính đặc thù, kiện toàn Ban 

Lãnh đạo và các phòng chuyên môn, phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Xây dựng, 

thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc 

tại Trung tâm.   

- Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh và sửa đổi quy chế phối hợp theo Quyết định 3690/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh cho phù hợp với các quy định mới. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra 

giải quyết TTHC chậm hạn theo quy định. 

- Thực hiện kịp thời các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP và các văn bản pháp lý liên quan khác. 

- Nghiêm túc triển khai công cụ đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân và 

công khai kết quả đánh giá trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2 cho Trung tâm đảm bảo khang 

trang, hiện đại, đồng bộ phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Nâng 

cấp các trang thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu hoạt động tiếp nhận, giải 

quyết TTHC của tỉnh. 

3. Giải pháp nâng cao hiệu của hoạt động của Trung tâm HCC tỉnh 

trong thời gian tới 

Để phát huy hiệu quả đạt được năm 2018 và từng bước nâng cao chất 

lượng phục vụ tại Trung tâm HCC tỉnh trong thời gian tới, cần có sự vào cuộc 

thường xuyên, quyết liệt hơn của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Trong đó 

tập trung vào các giải pháp cơ bản sau: 

- Bám sát các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Thông tư 

01/2018/TT-VPCP và Kế hoạch số 8264/KH-UBND, kiện toàn tổ chức bộ máy, 

nhân sự; tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; bổ sung trang thiết 

bị, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cấp phần mềm đảm bảo cho hoạt động của Trung 

tâm ngày càng thuận tiện. 

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Trung tâm HCC với các 

cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cải tiến quy trình xử 

lý nội bộ, hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng để hồ sơ chậm hạn, quá hạn. 

- Rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC, công khai để đảm bảo giải quyết TTHC 

được thông suốt, tiết giảm tối đa thời gian giải quyết, không ban hành TTHC trái 

quy định. 
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- Tăng cường công tác giám sát giải quyết TTHC. Quán triệt và nâng cao 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ trong công tác giải quyết TTHC. 

Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc yêu cầu chi phí ngoài 

quy định đối với người nộp hồ sơ.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của Trung 

tâm, về quy trình giải quyết các TTHC để người dân và doanh nghiệp nắm được 

quyền lợi của mình. Giải quyết dứt điểm tình trạng “cò” thủ tục cấp đổi giấy 

phép lái xe để đảm bảo trật tự, an toàn khu vực trước cổng Trung tâm. 

- Đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên 

trách và cán bộ được sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm. 

Trên đây là đánh giá tổng kết 01 năm công tác tiếp nhận hồ sơ, giám sát 

giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại 

Trung tâm HCC tỉnh Vĩnh Phúc. Phát huy kết quả đã đạt được năm 2018, năm 

2019 các cơ quan, đơn vị liên quan phải làm tốt hơn nữa để phục vụ người dân 

và doanh nghiệp./. 

 

Nơi nhận:  
- VPCP (Cục KSTTHC) (b/c); 

- Bộ Nội vụ (b/c); 

- TTTU, TTHĐND (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT; 

- Các sở, ban, ngành (bao gồm các CQTW); 

- Cty ĐLVP, Bưu điện tỉnh, Bưu điện TPVY, 

   Vietinbank Vĩnh Phúc; 

- HHDN tỉnh, Hội DN FDI; 

- CPVP; 

- Báo VP, Đài PT-TH tỉnh, 

  Cổng TT-GTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTHCC, P.KSTTHC; 

      (Tr-       b) 
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