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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số: 20/BC-VHTT 
 

Sông Hinh, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai xây dựng trang thông tin điện tử  

và việc áp dụng chữ ký số chuyên dung Chính phủ; số hóa TTHC trên  

Cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện 

 

Kính gửi:  Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh. 

 

 Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên, của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về triển khai một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND 

huyện về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 

đoạn 2021-2025, trong đó có việc triển khai xây dựng cổng/trang thông tin điện tử 

huyện và các xã, thị trấn và các Kế hoạch của UBND huyện về cải cách hành chính; 

xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn huyện Sông Hinh; 

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện 

và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian đến như sau: 

 1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện 

 Để thực hiện chủ trương trên, Phòng VH&TT huyện đã tham mưu UBND 

huyện ban hành các văn bản như sau: 

 1.1. Về xây dựng trang thông tin điện tử 

 - Công văn số 264/UBND ngày 16/3/2021 của UBND huyện về việc triển khai 

xây dựng Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, trong đó ghi rõ nguồn kinh phí xây 

dựng trang thông tin điện tử từ nguồn ngân sách các xã, thị trấn; thời gian hoàn 

thanh trước tháng 6/2021; riêng xã Sông Hinh và xã Đức Bình Tây ngân sách huyện 

hỗ trợ phần xây dựng (khởi tạo), phần bảo trì do ngân sách xã đảm bảo.  

- Công văn số 1225/UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện về việc triển 

khai thực hiện Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng/trang 

thông tin điện tử; bản tin, xuất bản phẩm không kinh doanh của các cơ quan nhà nước 

theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên; 

- Công văn số 79/UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện Sông Hinh về 

việc thanh toán kinh phí khời tạo và bảo trì trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; 

trong đó giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và hoàn thành trước ngày 

28/02/2022. 

1.2. Về áp dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ  

 - Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện Sông Hinh 

về thực hiện Chương trình cải cải hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021 - 2025; 
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 - Công văn số 455/UBND ngày 7/4/2022 của UBND huyện Sông Hinh về áp 

dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trên địa bàn huyện. 

 1.3. Về số hóa thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ 

phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn 

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế 

hoạch số 69/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện về thực hiện số hóa kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Sông Hinh giai đoạn 

2021-2025; 

- Công văn số 1773/UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện về việc thí 

điểm áp dụng số hóa kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực truyến 

đối với một số giấy tờ trên địa bàn huyện. 

 2. Kết quả thực hiện 3 nội dung trên 

 - Về xây dựng trang thông tin điện tử: Đến tháng 11/2021, Phòng VH&TT 

huyện và Viettel Phú Yên đã phối hợp với UBND các xã triển khai xây dựng, hoàn 

thiện đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay ngoài Cổng thông tin điện tử huyện và 

UBND xã Đức Bình Tây, xã Ea Trol thanh toán; còn lại 09 UBND xã chưa thanh 

toán. Theo báo cáo của Viettel đến hết tháng 6/2022 nếu đơn vị nào không thanh toán 

thì Viettel họ nhưng cung cấp dịch vụ. 

- Về Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ: Phòng VH&TT huyện đã tham mưu 

UBND huyện đề nghị Cục Chứng thư số/Ban cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số đến 

100% Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể chính trị - xã hội huyện và chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn 

với 170 chứng thư số (chữ ký số) của tổ chức và cá nhân, nhưng chỉ có 03 chứng thư 

số hoạt động, còn lại chưa hoạt động.   

- Về số hóa THHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa tại 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn: Theo thống kê trên hệ thống, trong quý 

I/2022 toàn huyện chi có 273/1.510 hồ sơ được số hóa đạt 18% và chỉ có Bộ phận 

một cửa của Văn phòng HĐND - UBND huyện và UBND xã Sơn Giang thực hiện 

còn các xã, thị trấn không triển khai. 

  * Chi tiết các nội dung theo bảng tổng hợp (Số liệu đến ngày báo cáo) 

 

 

Số 

TT 

 

 

 

Tên địa phương 

 

Trang thông 

tin điện tử 

Số hóa TTHC 

trên CDVCTT 

Chữ ký số 

chuyên dùng CP 

Đã 

thanh 

toán 

Chưa 

thanh 

toán 

Tổng 

số hồ 

sở tiếp 

nhận 

Đã số 

hóa 

Tổng 

số 

chứng 

thư số 

Đã thực 

hiện  

ký số 

01 Huyện Sông Hinh X  359 269 102 03/102 

02 UBND xã Ea Trol X  86  06  

03 UBND xã Sơn Giang   175 04 07  

04 UBND xã Sông Hinh   27  06  
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05 UBND xã Ea Ly   06  06  

06 UBND xã Ea Bia   58  07  

07 UBND xã Ea Bar   125  06  

08 UBND xã Ea Lâm   04  06  

09 UBND xã Đức Bình Đông   34  07  

10 UBND xã Đức Bình Tây X  08  06  

11 UBND xã TT. Hai Riêng   560  06  

12 UBND xã xã Ea Bá   68  06  

 Tổng cộng 03 09 1.510 273 170 03/170 

 3. Một số đề xuất kiến nghị 

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục có ý kiến chỉ đạo UBND xã cân đối nguồn 

kinh phí để thanh toán kinh phí khởi tạo và bảo trì trang thông tin điện tử cho Viettel 

Phú Yên trong tháng 6/2022. Quá thời gian trên Viettel sẽ ngưng cung cấp dịch vụ. 

- Về sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ và áp dụng số hóa TTHC 

trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND – 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn:  

Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Công văn số 455/UBND ngày 07/4/2022 của 

UBND huyện về Áp dụng thực hiện sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong 

hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện và Công văn số 510/UBND ngày 

19/4/2022 của UBND huyện về Tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách 

hành chính và công tác một cửa, một cửa liên thông. Ngoài ra cần có có biện pháp cụ 

thể (nhắc nhở, phê bình tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của UBND huyện) nếu 

không có biện pháp sẽ ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính và việc triển khai 

thực hiện chính quyền điện tử, Chính phủ số trên địa bàn huyện. 

Kính báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND huyện quan tâm chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Ksor Y Phun, PCT. UBND huyện; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Đông 
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