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BÁO CÁO 

Kết quả các chỉ số CCHC lĩnh vực  
Thông tin và Truyền thông năm 2020. 

 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được Công văn số 955/STTTT-VP 
ngày 27/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc nâng 
cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 về lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
UBND thành phố Điện Biên Phủ báo cáo như sau: 

1. Công tác tuyên truyền CCHC năm 2020 

- Ban hành các văn bản: Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 20/01/2020 
Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 130/KH-
UBND ngày 05/02/2020 Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2020; Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 23/4/2020 tổ chức tập huấn hướng 
dẫn ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị 
thuộc thành phố; Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 29/05/2020 tổ chức lớp tập 

huấn hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn ứng dụng chữ ký số tích hợp trên 
phần mềm HSCV; tập huấn hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến cho trên 
100 học viên là lãnh đạo, CCVC thuộc các phòng, ban chuyên môn và UBND các 
xã, phường thuộc thành phố tham dự.  

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Đăng tải các thủ tục hành chính; 

văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; 41 tin, 01 bài hoạt động về 

CCHC lên Cổng thông tin điện tử thành phố; trên hệ thống loa truyền thanh thành 
phố và các xã, phường (Có danh sách gửi kèm). 

* Tuy nhiên, Bên cạnh những kết kết quả đạt được, song còn có những hạn 

chế như: Công tác tuyên truyền CCHC năm 2020 đã được thực hiện bằng nhiều 

hình thức song vẫn chưa tổ chức được cuộc thi tìm hiểu về CCHC; tọa đàm về cải 

cách hành chính; sân khấu hóa về tuyên truyền cải cách hành chính. 

2. Hiện đại hóa nền hành chính 

2.1. Ứng dụng CNTT (Tiêu chí TP 7.1) 

- Ban hành Kế hoạch số 857/KH-UBND ngày 28/6/2019 phát triển lĩnh vực 

thông tin và truyền thông năm 2020; Kế hoạch số 955/KH-UBND ngày 19/7/2019 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020; Báo 
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cáo số 05/BC-UBND ngày 06/01/2020 kết quả ứng dụng và phát triển CNTT 
trong cơ quan Nhà nước thành phố Điện Biên Phủ năm 2019;  Công văn số 

720/UBND-VHTT ngày 21/05/2020 về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 

ứng dụng chữ ký số trên phần mềm hỗ sơ công việc TDOffice; Báo cáo số 
367/BC-UBND ngày 17/09/2020 Kết quả thực hiện bảo đảm an toàn an ninh 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và quản lý, thiết lập Trang thông 
tin điện tử; Công văn số 1435/UBND-VHTT ngày 22/09/2020 về việc sử dụng 

hòm thư công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ công chức, viên chức; Công 

văn số 1483/UBND-VHTT ngày 29/09/2020 về việc triển khai đường truyền số 

liệu chuyên dùng cấp II đến các xã, phường trên địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 27/10/2020, Thành lập Ban chỉ đạo 

xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Điện Biên Phủ...  

2.2. Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT (So sánh với Kế hoạch số 955/KH-
UBND ngày 19/7/2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan 

nhà nước năm 2020). Số liệu tính đến hết ngày 20/11/2020. 

2.2.1. Ứng dụng CNTT trong cơ quan:   

 - 100% cơ quan hành chính Nhà nước từ thành phố đến xã, phường sử dụng 

hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc đồng bộ, liên thông. Đạt 

 - 100% các cơ quan Nhà nước thành phố Điện Biên Phủ và các xã, phường 

được xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và 

đáp ứng được yêu cầu công việc. Đạt 

 - 100% cán bộ, công chức cấp thành phố ứng dụng CNTT trong công tác 

chỉ đạo, điều hành công việc và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Đạt 

 - 100% CBCC thành phố; 80% cán bộ, công chức xã, phường thường 

xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Đạt 

 - 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao 

gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy). Đạt 

 - 100% cán bộ chuyên trách CNTT của thành phố và các xã, phường được 

bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Đạt 

    2.2.2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:  

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và một số dịch vụ công cơ bản 

mức độ 3 được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện 

tử của thành phố. Đạt 

- 20% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở mức độ 3. Không đạt 

- 98% hồ sơ thực hiện qua hệ thống một cửa điện tử được giải quyết đúng 

hạn. Không đạt 
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- Kết nối liên thông hệ thống một cửa điện tử với cổng thông tin điện tử của 

thành phố; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục 

hành chính. Đạt 

- 100% cộng tác viên, biên tập viên được hỗ trợ tiền nhuận bút và thù lao 

biên tập tin, bài đăng lên cổng thông tin điện tử thành phố. Đạt 

2.3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Tiêu chí TP 7.2) 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán 

bộ, CCVC và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ 

giải quyết trực tuyến: Công văn số 578/UBND-VHTT ngày 24/04/2020 về việc đề 

xuất danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; Công văn số 53/UBND-VHTT 
ngày 28/04/2020 về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành danh mục 

dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2020 

Tính đến hết ngày 20/11/2020 UBND thành phố có 02 TTHC thuộc 02 lĩnh 

vực (với tổng số 13 hồ sơ) thực hiện trực tuyến trên tổng số 65 TTHC mức độ 3, 4 

(25 TTHC mức độ 3; 36 TTHC mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành 

phố; 04 TTHC mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, phường). 

3. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI (Tiêu chí TP 7.3) 

- UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các co quan chuyên môn triển khai Kế 

hoạch số 1788/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về triển 

khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích; Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục 
hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ 
bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Ban hành các văn bản: Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 08/01/2020 kết 

quả thực hiện và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019; 
Công văn số 918/UBND-VHTT ngày 23/06/2020 về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung 

danh mục TTHC giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; Công văn số 

118/UBND-VHTT ngày 12/08/2020 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết 

định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch 

vụ bưu chính công ích.   

- Thực hiện niêm yết, công khai TTHC và danh mục TTHC thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BBCI thuộc thẩm quyền giải quyết 
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của UBND thành phố và cấp xã, phường đầy đủ, đúng theo quy định tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và xã, phường.  

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của thành phố, các tin, bài phát trên loa truyền thanh, gửi trực tiếp các 

văn bản đến các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã phường. 

4. Kết quả việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích: (có biểu kèm theo). 

Trên đây là báo cáo kết quả các chỉ số CCHC lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông năm 2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ./.    

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh Điện Biên;      
- Thường trực Thành ủy;  
- Thường trực HĐND thành phố;  
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lưu VT.           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đào Hoài Nam 
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DANH SÁCH CÁC TIN, BÀI CCHC NĂM 2020 
(Kèm theo công văn số       /BC-UBND ngày       tháng      năm 2020) 

 
 

TT Tin, bài 

1 TP. Điện Biên Phủ: Công bố sáp nhập một số trường học trên địa bàn 

2 TP. Điện Biên Phủ: Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội về 
việc sát nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên 

3 Giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ sau nghỉ tế 
4 4 xã sáp nhập về thành phố: Hoạt động ổn định, hiệu quả 

5 Tăng cường tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

6 TP. Điện Biên Phủ: Tập huấn hướng dẫn ứng dụng chữ ký số tích hợp trên 
phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

7 TP. Điện Biên Phủ: Tập huấn hướng dẫn ứng dụng chữ ký số và sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến. 

8 Mường Phăng thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

9 Xây dựng nền hành chính phục vụ 

10 Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bộ phận 1 cửa. 

11 Công tác quản lý, cấp phép cải tạo mặt bằng trên địa bàn TP ĐBP. 

12 Thanh Bình trong công tác tư pháp, tiếp dân. 

13 Công tác tư pháp, hộ tịch, tiếp dân trên địa bàn phường Mường Thanh. 

14 Kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2020. 

15 Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ bộ phận 1 cửa tháng 5/2020. 

16 Thành phố tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư. 

17 Công tác tiếp nhận hồ sơ về Tài nguyên và Môi trường. 

18 Phường Him Lam làm tốt công tác tư pháp, hộ tịch. 

19 Thực hiện dịch vụ công trực tuyến dễ dàng tiếp cận và hiện đại 

20 QLNN về lĩnh vực Văn hóa thông tin. 

21 Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ bộ phận 1 cửa 6 tháng  đầu năm 2020. 

22 Xã Thanh Minh: Tập huấn kỹ năng hào giải và luật tiếp cận Thông tin. 

23 (Bài phóng sự: Hiệu quả công tác hành chính ở TP ĐBP) 
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24 Kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2020 

25 Kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2020. 

26 Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

27 Phường Mường Thanh làm tốt công tác tư pháp, hộ tịch. 

28 Công tác tư pháp, hộ tịch, tiếp dân trên địa bàn phường Thanh Bình. 

29 
Triển khai thực hiện luật tiếp cận thông tin và Nghị định 13/2018/NĐ-CP ở TP 
ĐBP. 

30 
Thành phố Điện Biên Phủ đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần 
mềm HSCV. 

31 Phường Him Lam nỗ lực cải cách hành chính. 

32 Bài phóng sự: Nâng cao chất lượng hoạt động cổng thông tin điện tử TP ĐBP 

33 Cải cách thủ tục hành chính ở phường Mường Thanh. 

34 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục Hành chính Quý III. 

35 Phường Him Lam làm tốt công tác tư pháp, tiếp dân. 

36 Thành phố Điện Biên Phủ: 100% CBCC ứng dụng CNTT trong công việc. 

37 Công tác tư pháp, tiếp dân Phường Mường Thanh. 

38 Công tác tiếp dân trên địa bàn TP ĐBP tháng 9/2020. 

39 Phường Thanh Bình chứng thực bản sao 112 việc. 

40 Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức 12 hội nghị phổ biến luật TCTT. 

41 Thành phố Điện Biên Phủ đối thoại tiếp công dân. 

42 Công tác tiếp dân, nhận đơn thư tháng 10/2020. 
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BIỂU KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BCCI NĂM 2020 
(Kèm theo công văn số       /BC-UBND ngày       tháng      năm 2020) 

 
 

STT Kết quả thực hiện Đơn vị Số 

lượng Ghi chú 

1 
Danh mục TTHC không triển khai tiếp nhận, 

trả kết quả qua dịch vụ BCCI 
TTHC 

141 Cấp thành phố 

63 Cấp xã, phường 

2 
Danh mục TTHC có triển khai tiếp nhận, trả 

kết quả qua dịch vụ BCCI 
TTHC 

150 Cấp thành phố 

94 Cấp xã, phường 

3 

TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải 

quyết qua dịch vụ BCCI 
TTHC 242 

 

- TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI TTHC 0  

- TTHC được trả kết quả qua dịch vụ BCCI TTHC 1  

4 

Tổng số hồ sơ được tiếp nhận (bằng tất cả 

các loại hình) 
Hồ sơ 

9.892 
 

Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI Hồ sơ 0  

5 

Tổng số hồ sơ trong năm được trả kết quả 

giải quyết 
Hồ sơ 

9.577 
Đang giải quyết 

315 

Hồ sơ được trả kết quả giải quyết qua dịch 

vụ BCCI 
Hồ sơ 

07 
 

 
 


