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Kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị đánh giá công tác CCHC; CĐS; hoạt động của Tổ Công tác Đề 
án 06 các cấp năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày 06/01/2023, đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì 
Hội nghị đánh giá đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC); chuyển đổi số 
(CĐS); hoạt động của Tổ Công tác Đề án 06 năm 2022; triển khai phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hưng - Tỉnh ủy 
viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Công an 
huyện, Trung tâm Y tế, Huyện đoàn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bảo 
hiểm Xã hội, Bưu điện Nam Trà My, Văn phòng Huyện ủy; các thành viên Tổ 
công tác Đề án 06 huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng 
Công an, công chức phụ trách CCHC và CĐS các xã (vắng xã Trà Leng).

Sau khi nghe phòng Nội vụ huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ công tác CCHC và CĐS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 
việc thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 
tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử 
thông qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4; các giải pháp 
nâng cao chất lượng công tác CCHC trong thời gian đến; Công an huyện báo cáo 
kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong năm 2022; Văn phòng HĐND và 
UBND huyện báo cáo tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác cải cách TTHC 
(CCTTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành công 
việc và các ngành báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị; 
những kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên dự họp và 
phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Hưng; đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ 
tịch UBND huyện kết luận:

I. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC và CĐS; việc 
triển khai Đề án 06 trong năm 2022

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chỉ đạo 
của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác CCHC 
và CĐS góp phần nâng cao chỉ số CCHC của huyện: (1) Công tác chỉ đạo, điều 
hành CCHC đã được quan tâm, UBND huyện hàng tháng, quý đã tổ chức họp 
đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai 
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công tác CCHC trên địa bàn huyện; (2) Việc xây dựng và triển khai thực hiện văn 
bản QPPL được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan chuyên môn 
đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL; kiểm tra việc xây dựng 
và ban hành văn bản QPPL. (3) Công tác CCTTHC được cải thiện, số lượng, chất 
lượng, tỷ lệ hồ sơ được nhập trên phần mềm một cửa điện tử và hồ sơ giải quyết 
trên cổng dịch vụ công tỉnh. Trên bản đồ thể chế của tỉnh, huyện Nam Trà My 
đứng đầu về chỉ tiêu tiến độ giải quyết TTHC (trên 95,49%) và đứng tốp ba về chỉ 
tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến (39,65%). Huyện Nam Trà My đạt 
giải Ba trong đợt thi đua nâng cao chất lượng giải quyết TTHC qua DVCTT mức 
độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. (4) Công tác cải cách tổ chức, bộ máy được triển 
khai hiệu quả, UBND huyện đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ 
quan chuyên môn thuộc huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh; sắp xếp, tinh gọn 
bộ máy theo đúng kế hoạch; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh 
việc phân cấp, ủy quyền. (5) Công tác cải cách chế độ công vụ được quan tâm 
thực hiện, hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm công chức và đề án vị 
trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; (6) 100% cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đã triển khai thực hiện chế độ tự chủ; (7) Đã 
hoàn thành việc xây dựng trung tâm điều hành thông minh (IOC) của huyện.

Tích cực triển khai thực hiện Đề án 06. Công an huyện và các ngành đã tiến 
hành các giải pháp nhằm làm sạch dữ liệu dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư; thu thập, cập nhật dữ liệu công dân lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư; thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu theo chỉ tiêu tỉnh giao.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện kiểm điểm 
trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, 
tổ chức triển khai chưa kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về công 
tác CCHC và CĐS, những nội dung theo các Thông báo kết luận của UBND 
huyện; việc thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh. Việc triển khai thực 
hiện các tiêu chí thành phần trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, 
chính quyền số còn hạn chế làm ảnh hưởng đến việc chấm điểm chỉ số CCHC của 
huyện trong năm 2022. Chưa đề xuất nội dung và lập dự toán kinh phí thực hiện 
CĐS cấp huyện, xã, dẫn đến phân bổ kinh phí chậm, chưa đúng mục tiêu Kế hoạch 
năm 2022. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn coi việc thực hiện Đề án 06 là 
trách nhiệm của ngành Công an, quá trình thực hiện vẫn còn trường hợp có sai 
sót, có trường hợp công dân chưa được thu thập, cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư; việc phối hợp trong rà soát, đối chiếu dữ liệu của các 
ngành (ở cấp xã) với dữ liệu dân cư chưa được thực hiện chặt chẽ; vẫn còn tình 
trạng công dân có thông tin cá nhân khác với dữ liệu dân cư.
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II. Để triển khai tốt các nhiệm vụ về CCHC và CĐS, triển khai Đề án 06 
trong năm 2023 đạt kết quả theo Kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND huyện yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã cần tập trung triển khai các nhiệm vụ

1.  Về nội dung CCHC

a) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ ban hành theo Nghị quyết 76/NQ-CP 
ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai 
đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực 
hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định 
số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế 
hoạch CCHC tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC huyện 
Nam Trà My giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu 
rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC và 
CĐS. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của 
cơ quan chủ trì tham mưu trong công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn đốc và 
theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ cải CCHC trên từng lĩnh vực.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về 
công tác CCHC mà trọng tâm là Kế hoạch CCHC năm 2023; xác định rõ nhiệm 
vụ, thời gian, phân công cụ thể cơ quan, bộ phận triển khai hoặc tham mưu triển 
khai thực hiện.

b) Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành 
chính tinh, gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền 
giải quyết công việc, giải quyết TTHC và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh 
giản biên chế; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan 
hành chính nhà nước theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định 
tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, phân công lại từng 
vị trí việc làm của công chức theo đúng bản mô tả công việc và khung năng lực 
của vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc tuyển dụng và quản lý công chức, viên 
chức; tiếp tục triển khai hiệu quả về chính sách tinh giản biên chế. 

Thực hiện việc sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng 
quy định. Triển khai thực hiện Nghị định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 
phủ về chuyển đổi vị trí công tác đối với một số chức danh công chức, viên chức; 
Quy định số 455-QĐ/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển 
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đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị 
tỉnh; Quy định số 09-QĐ/HU ngày 27/6/2022 của Huyện ủy Nam Trà My về việc 
chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 
chính trị huyện; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện 
chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã.

d) Có các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của huyện

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kịp thời kế hoạch công tác 
CCHC đúng thời gian quy định, trong đó xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC 
trên các lĩnh vực; đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ 
hành chính, ứng dụng phần mềm, chữ ký số, ISO nhằm giảm thiểu thời gian và 
chi phí, nâng cao hiệu quả, mức độ an toàn và bảo mật thông tin cho các giao dịch 
điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

- Đẩy mạnh việc sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 theo quy định của tỉnh; tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT mức độ 3, 4; UBND các 
xã bố trí phương tiện (máy tính kết nối mạng internet) tại bộ phận một cửa hoặc 
địa điểm thuận lợi khác để phục vụ cho công dân thực hiện TTHC trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia; phân công cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên am hiểu các 
TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia để hướng dẫn Nhân dân thực hiện. Phát 
huy vai trò, trách nhiệm của Tổ công nghệ cộng đồng tại các xã trong việc tuyên 
truyền người dân sử dụng DVCTT.

- Phấn đấu duy trì huyện Nam Trà My đạt vùng xanh các chỉ tiêu trên bản đồ 
thể chế tỉnh Quảng Nam, nhất là chỉ tiêu về tiến độ giải quyết TTHC; tỉ lệ hồ sơ 
DVCTT mức độ 3, 4; lượng người truy cập cổng thông tin điện tử huyện...

- Triển khai thực hiện cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 
chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 
468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tập trung 
vào 03 tiêu chí UBND tỉnh giao: tỉ lệ TTHC giải quyết đúng hạn từ 90% trở lên; 
tỷ lệ cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia đạt trên 50%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 25%.

e) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định; duy trì các đơn vị sự nghiệp 
được giao tự chủ chi thường xuyên và tự chủ một phần chi thường xuyên; quản 
lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí nhà nước theo đúng Luật ngân sách; sử 
dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.
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f) Tập trung triển khai thực hiện cấu hình dữ liệu ban đầu lên hệ thống, xây 
dựng và đưa vào quản lý sử dụng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện 
nhằm phục vụ việc giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường việc dự thảo, phê 
duyệt, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành qua Hệ thống quản lý và điều hành 
công việc (Q-office mới); tăng cường sử dụng chữ ký số, hộp thư công vụ trong 
trao đổi, điều hành công việc.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá 
trình triển khai thực hiện công tác CCHC và CĐS; nâng cao năng lực của đội ngũ 
công chức làm công tác CCHC; bố trí đủ nguồn lực tài chính cho CCHC.

2. Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS

- Đẩy mạnh công tác CĐS, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 
2023, nhất là số hóa các TTHC còn hiệu lực theo Kế hoạch số 161/KH-UBND 
ngày 13/12/2021 về số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm giải 
quyết của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện Nam Trà My, 
giai đoạn 2021-2025.

- Căn cứ Kế hoạch 6793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về 
CĐS năm 2023 và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/12/2021 về CĐS đến 
năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Trà My. Giao 
phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện dự 
thảo Kế hoạch CĐS năm 2023, trình UBND huyện ban hành, tổ chức thực hiện; 
trên cơ sở Kế hoạch của huyện UBND các xã, các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự 
toán cụ thể cho đơn vị mình để tổ chức thực hiện.

- Để phục vụ việc ứng dụng CNTT trong giải quyết các DVCTT, phục vụ du 
khách, Nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn huyện, UBND huyện thống nhất 
chủ trương đầu tư lắp đặt hệ thống wifi cộng đồng tại các điểm du lịch, các nhà 
văn hóa thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng. Giao UBND các xã làm việc với các doanh 
nghiệp viễn thông tiến hành khảo sát, lập dự toán (hoàn thành trước ngày 
30/01/2023) gửi về phòng Văn hóa và Thông tin để thẩm tra, tham mưu UBND 
huyện bố trí kinh phí thực hiện. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp phòng Nông nghiệp và 
PTNT, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Nội vụ, UBND các xã và các 
doanh nghiệp viễn thông khảo sát hệ thống camera giám sát, cảnh báo thiên tai tại 
các điểm có nguy cơ sạt sở, ngập lụt; camera giám sát hành chính tại Bộ phận Một 
cửa các xã tổng hợp đề xuất Thường trực UBND huyện xem xét quyết định (hoàn 
thành trong quý I/2023).

3. Về thực hiện Đề án 06
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- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 
13/6/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-CP 
ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai 
đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Trà My, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; 
quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình về 
các nội dung của Đề án 06; các tiện ích mà người dân thụ hưởng từ Đề án và yêu 
cầu cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị gương mẫu trong việc thực hiện các 
TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tổ chức rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành 
trong thời gian qua (do cấp có thẩm quyền ban hành hoặc UBND huyện ban hành) 
liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý không còn phù hợp (như yêu cầu 
sử dụng sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong việc thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự) 
để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho Nhân dân biết  07 phương thức sử 
dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

- Các cơ quan, đơn vị khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, giao 
dịch dân sự phát hiện công dân chưa được cấp CCCD thì vận động, tuyên truyền 
và yêu cầu công dân đến cơ quan Công an để thực hiện thủ tục cấp CCCD, định 
danh điện tử trước khi thực hiện các giao dịch khác.

- Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đăng ký tài 
khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 
1; cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các TTHC của bản thân trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia (đối với các thủ tục thực hiện trên Cổng DVCTT) - 
Liên hệ với Công an huyện để tạo tài khoản định danh điện tử mức 2.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Nội vụ

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện các biện pháp nhằm nâng cao điểm chỉ số 
CCHC năm 2023 của huyện; đề xuất chế tài xử lý người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ CCHC, không triển khai thực hiện 
(hoặc thực hiện chậm) theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi bản đồ thể chế của tỉnh; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, 
đơn vị có số lượng, tỉ lệ hồ sơ trể hạn cao, tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến 
thấp; duy trì huyện Nam Trà My và các xã đạt vùng xanh trên các chỉ tiêu.
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- Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 
giao trong Kế hoạch CCHC năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Văn hóa - Thông 
tin, Huyện đoàn, Viettel Quảng Nam và UBND các xã lập Kế hoạch tập huấn cho 
Tổ công nghệ cộng đồng thôn/tổ trên địa bàn huyện về công tác CCHC và CĐS.

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua 
nâng cao chất lượng giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên địa 
bàn huyện năm 2023.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát việc thực các 
nhiệm vụ đã giao trong Thông báo kết luận này, báo cáo tại cuộc họp đến.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Là cơ quan đầu mối chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa 
phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch CĐS năm 2023 của huyện và các 
nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các tiêu chí thành phần trong xây 
dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; theo dõi, đôn đốc, tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ thực hiện và đề xuất các giải pháp 
kịp thời, cần thiết để bảo đảm việc thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện phân bổ 
kinh phí, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, UBND các xã thực hiện nhiệm vụ CĐS 
trong năm 2023.

- Thường xuyên rà soát hiện trạng khu vực lõm sóng, trắng cáp quang, tổng 
hợp báo báo Sở Thông tin và Truyền thông; tổng hợp, đề xuất các doanh nghiệp 
viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện, ưu tiên tại các 
khu vực trung tâm hành chính xã, các địa điểm du lịch.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai cài đặt ứng dụng “Smart Nam Trà 
My” của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; báo cáo UND huyện theo dõi, chỉ 
đạo.

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: lưu động, trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; băng rôn, pano, áp phích, tờ 
rơi hoặc trực tiếp trong các buổi họp nhân dân, sinh hoạt chi bộ thôn hoặc thông 
qua quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tiếp từ công dân...để người dân, 
doanh nghiệp thấy được lợi ích khi thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, từ đó tích 
cực phối hợp, tham gia các nội dung của Đề án.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
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- Trên cơ sở Kế hoạch, dự toán thực hiện CCHC và CĐS của các cơ quan, 
đơn vị, UBND các xã gửi về, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, tham 
mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện năm 2023. Trong 
đó, lưu ý nội dung đầu tư cần mang tính chiến lược, đồng bộ từ huyện đến xã để 
phát huy hiệu quả.

- Tham mưu UBND huyện đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn 
vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023, phấn đấu đưa huyện Nam Trà My vào vùng 
xanh về tiêu chí giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên bản đồ thể chế tỉnh 
Quảng Nam.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an huyện tổ chức làm hồ sơ đề nghị cấp định danh điện 
tử; chỉ đạo cán bộ, giáo viên các tường học thực hiện các TTHC trên Cổng dịch 
vụ công; cài đặt ứng dụng “Smart Nam Trà My” cho cán bộ, giáo viên, nhân 
viên các trường trên địa bàn huyện.

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp các vấn đề liên quan đến quy trình, tài 
khoản trên phần mềm Một cửa điện tử, gửi Sở Thông tin và Truyền thông cấu 
hình thực hiện.

- Dự thảo, trình UBND huyện Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, 
giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã với tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tối thiểu phải 
đạt 40%.

- Triển khai ứng dụng phân hệ “Giám sát nhiệm vụ” trên Hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành công việc (Q-Office); định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo 
UBND huyện tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương qua phân hệ này; Tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực 
hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên Hệ thống quản lý văn 
bản và điều hành công việc (QOffice), Một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử 
huyện...

7. Công an huyện

 - Chủ động tham mưu UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp 
huyện các giải pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị. các xã tổ chức thực hiện Kế 
hoạch số 105/KH-UBND; tham dự và báo cáo các nội dung trên tại cuộc họp 
CCHC và CĐS gần nhất.

- Tiếp tục Tổ chức thực hiện và chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã thực hiện 
tốt công tác làm sạch dữ liệu dân cư; thông báo số định danh cá nhân; triển khai 
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cấp căn cước công dân có gắn chip cho công dân, gắn liền với cấp tài khoản định 
danh điện tử; cập nhật các thông tin mở rộng, bổ sung cho công dân; hướng dẫn 
hoàn thành hồ sơ pháp lý việc cam kết bảo mật, an toàn thông tin khi kết nối, chia 
sẻ dữ liệu với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cung cấp một số thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các cơ 
quan, đơn vị liên quan khi thực hiện công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu ngành 
để khớp nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm giàu cơ sở dữ liệu.

8. Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp xã: 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo công chức và các Hội, đoàn thể xã 
thực hiện các yêu cầu của Đề án 06 trên địa bàn xã; trước mắt cần tập trung thực 
hiện ngay một số nội dung sau:

- Quán triệt cho toàn thể các Hội, đoàn thể và cán bộ, công chức xã nhận 
thức về Đề án 06 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó giao cho ngành 
Công an chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện;

- Tập trung rà soát dữ liệu của từng ngành, có sự đối chiếu với Dữ liệu dân 
cư để trùng khớp thông tin cá nhân của một công dân (phục vụ việc kết nối, chia 
sẽ dữ liệu và đảm bảo quyền lợi của người dân); đặc biệt là dữ liệu của các ngành 
Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch; trường hợp không thống 
nhất điều chỉnh được thông tin công dân phải kịp thời báo cáo về Tổ công tác Đề 
án 06 cấp huyện (qua Công an huyện) để báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác cấp huyện 
có hướng giải quyết;

- Chỉ đạo các Hội, đoàn thể, Ban nhân dân các thôn phối hợp với lực lượng 
Công an xã tuyên truyền, vận động công dân xác lập hồ sơ, thủ tục cấp CCCD 
gắn chíp điện tử (đây là giấy tờ thay thế cho việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá 
trị sử dụng sau ngày 31/12/2022);

- Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 về 
cơ quan thường trực - Công an huyện trước ngày 14 hàng tháng để tổng hợp 
tham mưu Tổ trưởng Tổ Công tác, UBND huyện báo cáo về Công an tỉnh.

9. Bưu điện huyện

Thực hiện chuyển giao, tiếp nhận TTHC và các nhiệm vụ hành chính công 
qua dịch vụ bưu chính công ích theo hợp đồng thống nhất ký kết giữa Văn phòng 
HĐND và UBND huyện và Bưu điện huyện về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
huyện Nam Trà My qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 468/QĐ-
CP; Quyết định 2496/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện về ban hành 
Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 
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công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC địa bàn huyện đạt hiệu quả theo lộ trình.

10. Đề nghị Huyện đoàn

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên của các chi 
đoàn, xã đoàn làm nòng cốt trong hoạt động của Tổ Công nghệ cộng đồng, đi đầu 
trong việc thực hiện các nội dung về CCHC và CĐS; đồng thời phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức hướng dẫn cho nhân dân trong các khu 
dân cư về dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CĐS trong cuộc sống.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND 
huyện tại Hội nghị đánh giá công tác CCHC và CĐS; hoạt động của Tổ công tác 
Đề án 06 các cấp năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đề 
nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phối hợp tổ chức triển 
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VTUB, NV.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

                  
#ChuKyLanhDao


		2023-01-17T00:33:30+0700
	Quảng Nam


		2023-01-17T07:53:59+0700
	Quảng Nam


		2023-01-17T07:54:07+0700
	Quảng Nam


		2023-01-17T07:54:08+0700
	Quảng Nam


		2023-01-17T07:54:09+0700
	Quảng Nam




