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BÁO CÁO 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, 

 một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính 

 trên môi trường điện tử quý III năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 2879/UBND-KSTT ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử. Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện quý III năm 2021 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL). 

Việc đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL được Sở 

GTVT quản tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. 

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động quý III năm 2021: 0 

- Số lượng TTHC được ban hành quý III năm 2021 đã được đánh giá tác động: 0 

2. Về công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC. 

Thường xuyên rà soát các căn cứ pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực ngành Giao thông vận tải quản lý, đề nghị UBND tỉnh xem xét công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, kết quả:  

- Tổng số quyết định công bố TTHC/danh  mục TTHC đã được ban hành 

trong quý III năm 2021: 0. 

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan hành chính và 

trên trang thông tin điện tử của Sở tạo điều kiện cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin 

thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.  

Trong quý III năm 2021, Sở không tham mưu ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật có quy định về thủ tục hành chính. 

3. Về rà soát, đơn giản TTHC 

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Kế hoạch số 312/KH-UBND 

ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kế hoạch 
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rà soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở GTVT Lai Châu1, trong đó xác định rõ 

nội dung công việc, thời gian thực hiện, đơn vị trủ trì và đơn vị phối hợp. Đã rà 

soát, đánh giá mức độ phù hợp của TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4; Danh mục TTHC đang còn hiệu lực,  TTHC trong ba năm gần nhất không 

có hồ sơ phát sinh; Đề xuất danh mục TTHC mức độ 3, mức độ 4; Danh mục 

TTHC tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021; rà soát cung cấp danh 

mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

và danh mục thủ tục hành chính không đủ điều điện lên dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 42. 

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC 

Quý III năm 2021 Sở Giao thông vận tải Lai Châu chưa nhận được phản ánh, 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. 

5. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong quý III năm 2021 là 3.794 hồ 

sơ, trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận là 3.683 (trực tuyến: 141; trực tiếp và qua dịch 

vụ bưu chính: 3.542; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 111). 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 3.674, trong đó, giải quyết trước hạn là 626; 

đúng hạn: 3.048, quá hạn: 0 hồ sơ.  

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết 90; trong đó, trong hạn: 111; quá hạn: 0 

- Số lượng hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết 28,  

- Số lượng hồ sơ hủy: 02. 

6. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên trong giải quyết TTHC 

Sở GTVT đã tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC đúng theo quy định. Đã cử công chức có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, trách nhiệm tới Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện 

nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực của Sở. Thực hiện nghiêm túc 

quy định về văn bản xin lỗi, hẹn thời gian trả kết quả cho người dân đúng thời gian 

quy định. 

Tổng số TTHC của Sở đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công là 90/101 TTHC, số TTHC còn lại được thực hiện tại Trung tâm Đăng kiểm 

xe cơ giới tỉnh và trạm cấp phép vận tải Việt Trung cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

7. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Sở GTVT đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP của Chính phủ tới công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; 

chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường 

                                                           
1 KH  số 224/KH-SGTVT ngày 19/02/2021 của Sở GTVT Lai Châu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông; KH số 229/KH-SGTVT ngày 22/02/2021 của Sở GTVT Lai Châu về rà soát TTHC năm 

2021. 
2 BC số 1088/BC-SGTVT ngày 06/7/2021 của Sở GTVT Kết quả rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của TTHC cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Danh mục TTHC đang còn hiệu lực, TTHC trong ba năm gần nhất không có hồ sơ phát 

sinh; Đề xuất danh mục TTHC mức độ 3, mức độ 4; Danh mục TTHC tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021; Công 

văn số 1216 ngày 27/7/2021 của Sở GTVT Lai Châu về việc cung cấp danh mục TTHCđủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 và danh mục TTHC không đủ điều kiện lêndịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 
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điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, xác định rõ trách nhiệm 

của cá nhân trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở.  

Tổng số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp là 101 thủ tục, trong đó 51 

TTHC cung cấp DVC mức độ 1,2; 20 TTHC cung cấp CVC mức độ 3; 30 TTHC 

cung cấp DVC mức độ 4; 38 TTHC mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp trên Cổng 

dịch vụ công một cửa Quốc gia3. 

8. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được Sở 

quan tâm chỉ đạo, thực hiện, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể công 

chức,viên chức, người lao động trong cơ quan thông qua cuộc họp giao ban, họp 

cơ quan, phần mềm quản lý văn bản điều hành. Đồng thời, tổ chức chỉ đạo và triển 

khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 280/KH-SGTVT ngày 02/02/2021 của 

UBND tỉnh Lai Châu về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 

năm 2021; Kế hoạch số 185/KH-SGTVT ngày 05/02/2021 của Sở Giao thông vận 

tải về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021. Thông qua tuyên 

truyền nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ 

được nâng lên. 

9. Về công tác kiểm tra, thực hiện kiểm soát TTHC 

Công tác kiểm tra, thực hiện kiểm soát TTHC tại các phòng, đơn vị chuyên 

môn được Sở lồng ghép với công tác kiểm tra cải cách hành chính năm của Sở. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Công tác kiểm toát TTHC được Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện, các văn bản 

liên quan đến kiểm soát TTHC được phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan. Thường xuyên rà soát, cập nhật đề nghị 

UBND tỉnh công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở. 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được nhiều, việc sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến hiệu quả chưa cao, do khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, 

phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế; 

người dân vẫn có thói quen giao dịch trực tiếp với cơ quan hành chính nhà nước 

do vậy tỷ lệ hồ sơ phát sinh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp. 

- Một số TTHC do Sở GTVT giải quyết vẫn cùng lúc nhập dữ liệu song 

song lên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử Igate và phần mềm chuyên ngành, 

do đó cũng ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức. 

                                                           
3 QĐ số 583/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu công bố danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịchv ụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia của tỉnh Lai Châu. 
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3. Kiến nghị đề xuất 

Sớm có giải pháp kỹ thuật để tích hợp dữ liệu phần mềm chuyên ngành với 

phần mềm Hệ thống một cửa điện tử Igate. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

- Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định về TTHC để tham mưu UBND tỉnh 

Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới; danh mục hành chính sửa đổi, 

bổ sung và danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao 

thông vận tải; Công bố công khai TTHC theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm Hệ thống một cửa điện tử VNPT-

iGate; Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát  hành và quản lý văn bản của tỉnh, của Sở. 

- Thực hiện đúng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở 

GTVT; quy trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 

GTVT có quy định về TTHC; 

- Xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính theo quy định. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông và thực hiện  thủ tục hành chính trên môi trường mạng 

quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu, kính gửi Văn phòng UBND 

tỉnh tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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