Ch tiêu c th ca Quyt nh só 458/Q-TTG ngày 03/4/2020 ca Th tng Chính ph phê duyt án “Lu tr tài
liu in t ca các c quan nhà nc giai on 2020-2025” là bo m ti thiu 80% tài liu lu tr ti các c quan c to lp
dng in t, tc là khi x lý, gii quyt công vic ti thiu 80% phi c lp h s in t; ây là mc tiêu chung ca c nc n
nm 2025.

i vi thành ph à Nng, trong thi gian qua, c s quan tâm ca lãnh o thành ph u t c v c s h tng, trang
thit b, h thng, gii pháp công ngh và ngun nhân lc nên ã to s chuyn bin mnh m trong vic ng dng
công ngh thông tin và tng cng vic s dng vn bn in t trong hot ng ca c quan hành chính nhà nc; nht là
trong vic s dng vn bn in t, lp h s in t vi t l bình quân chung ca thành ph t 5% lp h s in t công vic vào
cui nm 2019 n nay ã t t l 88,1% h s công vic ca các c quan, n v c lp h s in t (s liu n ngày
04/5/2022), sm t ch tiêu ca Chính ph ra; trong ó, phi k n s n lc vc bc t 100% t l lp h s in t ca S Xây
dng, S K hoch và u t, S Khoa hc Công ngh, S Giáo dc và ào to thành ph, UBND qun Hi Châu,
riêng bình quân UBND các phng, xã hin nay ã lp h s in t t 96%; nhiu UBND phng, xã t 100% t l lp
h s in t nh: Phc Ninh, Hòa Cng Bc, Hòa Thun ông, Hòa Thun Tây, Bình Thun, Bình hiên, Nam
Dng, Hi Châu 1, Hi Châu 2, Thch Thang, Thanh Bình, Thun Phc, An Hi ông, An Hi Tây, Phc M, Ni
Hin ông, Th Quang, An Khê, Thanh Khê Tây, Xuân Hà, Chính Gián, Thc Gián, Hòa Minh, Hòa
Phát, Khuê Trung, Hòa Châu, Hòa Bc, Hòa Sn, Hòa Liên... ây là kt qu áng mng th hin quyt tâm ca
lãnh o các c quan, n v; s c gng, n lc rt ln ca công chc, viên chc nhà nc thành ph ng thi là c s to nn
tng cho mc sn sàng cho vic thc hin dch v công mc 4 khi gii quyt h s, công vic i vi t chc, công dân.

Bên cnh kt qu t c nêu trên, vn còn mt s hn ch, vng mc làm cho t l s dng vn bn in t, lp h s in t mt s
c quan, n v còn thp, hoc vn còn có c quan cha s dng vn bn in t; cht lng lp h s in t cha tt; nguyên
nhân ca nhng hn ch nêu trên mt phn do lãnh o và công chc, viên chc chuyên môn mt s c quan, n v
cha thành tho k nng s dng vn bn in t, lp h s in t; quyt tâm cha cao thay th phng pháp qun lý iu
hành bng giy sang phng pháp qun lý, iu hành in t; mt s khác là do cha kp thi cp nht, cha nâng cp
tính nng, bo m hiu qu, an toàn, an ninh mng ca phn mm qun lý vn bn và iu hành ca thành ph.

K hoch trin khai các nhim v chuyn i s trên a bàn thành ph à Nng nm 2022 ã t ra mt s mc tiêu trng

tâm chuyn i s gm: t l dch v công trc tuyn mc 4 t 100%; t l h s trc tuyn có phát sinh h s t 85%; t l s
hóa h s, kt qu gii quyt th tc hành chính 100%; t trng kinh t s trong GRDP t 12%; t trng công ngh
thông tin – truyn thông trong GRDP t 8,7%; t trng doanh thu thng mi in t t 10%; V mt xã hi mc tiêu
trong nm 2022 t l ngi dân t 15 tui tr lên có in thoi thông minh t gn 100%, ph sóng 5G t 20%, ngi dân
có mã ID y t duy nht và h s sc khe in t cá nhân t 100%; t l trng hc trin khai thanh toán hc phí không
dùng tin mt t 100%. t c các mc tiêu nêu trên cn phi m bo mc tt nht ca mc sn sàng ng dng công
ngh thông tin ca các c quan hành chính, n v s nghip nhà nc; trên c s vic y mnh s dng vn bn in t và
lp h s in t ca công chc, viên chc khi giao dch, gii quyt công vic vi t chc, công dân.

Mt trong nhng im mi ca công tác vn th lu tr theo Ngh nh s 30/2020/N-CP ngày 03 tháng 5 nm
2020 ca Chính ph v công tác vn th, lu tr là s dng vn bn in t và lp h s in t; ây là vn ht sc quan trng
có tính cách mng t phá trong công tác vn th, lu tr ca các c quan, n v, t chc, cá nhân nhm to môi
trng làm vic hin i, minh bch, gim chi phí, thi gian và công sc; làm c s cho vic chuyn i s, xây dng
chính quyn in t; nó không ch là yêu cu cp thit ca công cuc ci cách hành chính ng thi còn là k nng
không th thiu i vi công chc, viên chc hành chính nhà nc trong nn hành chính hin nay.

tip tc duy trì và hoàn thin nâng cao t l, hiu qu ca vic s dng vn bn in t và lp h s in t trong thi gian n,
òi hi s quan tâm hn na ca th trng các c quan, n v tp trung mt s gii pháp c th nh sau: Th nht Lãnh o
c quan, n v, ngi có thm quyn gii quyt công vic cn có quyt tâm thc hin vic ký s theo quy nh i vi vn bn
in t chuyn t phng thc làm vic da trên giy sang phng thc làm vic qua mng theo Ch th s 05/CT-TTg
ngày 22 tháng 5 nm 2012 ca Th tng Chính ph; Th hai là công chc chuyên môn nghip v, ngi c giao
nhim v son tho vn bn phi c cp chng th ch ký s cá nhân m bo trách nhim trong khi tham gia vào quá
trình son tho, ban hành vn bn in t; Th ba là tip tc nâng cp, hoàn thin các chc nng ca phn mm nhm
áp ng cho yêu cu công vic m bo sát thc, hiu qu, an toàn, an ninh mng; Th t là nâng cao cht lng
công tác tuyên truyn, cung cp dch v công trc tuyn mc 4 bo m mc sn sàng ngi dân áp dng khi có
nhu cu gii quyt h s công vic; Th nm là thng xuyên kim tra, hng dn, tp hun nghip v công tác vn th lu
tr, ci cách hành chính, ng dng công ngh thông tin trong hot ng ca c quan, n v.

Có nh vy mi to tin cho chính quyn s ca công cuc chuyn i s, góp phn quan trng vào vic hoàn
thành các nhim v, ch tiêu nêu trên./.
Chí Thanh

