
 

 

 Kính gửi:  

 

 

     - Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 (Gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 66/HĐTĐ-TCV ngày 03/01/2020 của Hội đồng 

thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh về việc đề nghị bổ sung tài liệu kiểm 

chứng và văn bản giải trình Chỉ số cải cách hành chính năm 2020; Báo cáo số 

398/BC-HĐTĐ ngày 02/02/2020 của Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2019 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thành phố, 

huyện. Trong năm 2019, huyện Trùng Khánh đạt 71,8 điểm và xếp thứ 09/13 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực của các cấp, các 

ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2019, chỉ số cải 

cách hành chính của huyện đạt thấp, đặc biệt tại một số tiêu chí thành phần, tổng 

số điểm bị trừ là 28,2 điểm (có biểu phụ lục 01 về trừ điểm từng tiêu chí của từng 

đơn vị kèm theo). Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách 

hành chính của huyện trong năm 2019, phấn đấu năm 2020 cải thiện Chỉ số cải 

cách hành chính của huyện, Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao Phòng Nội vụ 

 - Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của huyện, phấn đấu hoàn thành 

100% kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì xây xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, quyết 

định thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2020. Trong năm 2020 

phấn đấu 70% đơn vị hành chính cấp xã được kiểm tra đạt theo quy định tại 

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 về việc ban hành Bộ chỉ số cải 

cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy 

ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Gọi tắt là Quyết định số 

2075/QĐ-UBND), hoàn thành trong tháng 5 năm 2020. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng huyện năm 2020; đôn đốc 

các đơn vị và các xã, thị trấn tham gia đầy đủ 100% các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

do tỉnh tổ chức, hoàn thành trong tháng 5 năm 2020. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Số:        /UBND-NV 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Trùng Khánh, ngày     tháng 5 năm 2020 

V/v đẩy mạnh việc thực hiện một số 

nhiệm vụ cải cách hành chính  
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- Tham mưu cho UBND huyện việc thực hiện gắn cải cách hành chính với 

thi đua khen thưởng, hoàn thành trong tháng 5 năm 2020 

2. Giao Phòng Tư pháp 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của huyện; kiểm soát chặt chẽ việc thực 

hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của HĐND, 

UBND các cấp, đảm bảo các văn bản được ban hành kịp thời, đúng trình tự, thủ 

tục, đảm bảo tính khả thi, hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp 

luật. 

- Đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL). Lựa 

chọn lĩnh vực trọng tâm để theo dõi tình hình THPL; theo dõi, kiểm tra tình hình 

THPL nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất, 

kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả THPL trên địa bàn huyện; thực hiện báo cáo 

đầy đủ, đảm bảo thời gian theo quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật 

của huyện. 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành 

100% các nhiệm vụ trong kế hoạch giao; ban hành bằng văn bản đôn đốc các đơn 

vị và các xã, thị trấn tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, đảm bảo 100% các 

thủ tục hành chính công khai đúng quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và 

tại cơ quan trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính. 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thực 

hiện đúng quy trình; 100% thủ tục hành chính công khai đầy đủ, đúng quy định 

tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về 

việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật mẫu sổ theo dõi 

hồ sơ, thực hiện viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát 

quá trình giải quyết hồ sơ đầy đủ, đúng quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai đúng có 

hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện 

nghiêm túc, đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, đảm bảo 100% thủ tục hành 

chính giải quyết trước hạn và đúng hạn, hoàn thành trong tháng 5 năm 2020. 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện, ban hành văn bản quy định xin lỗi tổ 

chức, cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong các trường hợp chưa đủ 
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hoặc không đủ điều kiện giải quyết, các hồ sơ quá hạn...hoàn thành trong tháng 5 

năm 2020. 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh 

việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4, phấn đấu 40% thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 phát sinh hồ 

sơ, 40% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, 30% thủ tục 

hành chính được xử lý mức độ 4. 

- Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, phấn đấu 50% tỷ lệ thủ tục hành 

chính phát sinh hồ sơ, 15% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ 

bưu chính công ích; 15% hồ sơ thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản VNPT - iOffice, 

tăng tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử đạt trên 85%, tỷ lệ văn bản điện tử 

sử dụng chữ ký số đạt trên 30%. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản đôn đốc các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT - iGate. Hiện 

nay, qua kiểm tra trên hệ thống có 14/21 xã trên địa bàn huyện chưa triển khai 

thực hiện phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT - iGate (danh sách cụ thể 

biểu 02 đính kèm). 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tiếp tục thực hiện và đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, phấn 

đấu năm 2020 có 80% cơ quan hành chính nhà nước có thu nhập tăng thêm cho 

cán bộ, công chức, viên chức; 100% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND 

huyện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm; 80% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

UBND huyện có tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên trong năm.  

- Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định về công khai dự 

toán, quyết toán ngân sách và hoạt động tài chính của xã. 

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố, hoàn thành trong tháng 5 

năm 2020. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu cho UBND huyện thực hiện 

hoàn thành 100% Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. 

6. Trung tâm Văn hóa và truyền thông 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện nâng cấp và duy trì hoạt động của 

Trang thông tin điện tử của huyện; đôn đốc các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin 

trên Trang thông tin điện tử của huyện theo quy định Nghị định 43/2011/NĐ-CP 
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ngày 13/6/2011 về việc quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên mục, chuyên trang về 

cải cách hành chính. 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về cải 

cách hành chính; đẩy mạnh mức độ đa dạng về các hình thức tuyên truyền cải 

cách hành chính, phấn đấu chậm nhất đến tháng 9 năm 2020 có 01 hình thức 

tuyên truyền khác về cải cách hành chính. 

7. Phòng Kinh tế - hạ tầng: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hệ 

thống phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Lao động thương binh và xã hội 

thực hiện việc chuyển đổi, xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN 9001:2015, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6 năm 2020. 

8.  Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách 

hành chính. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành 

chính và các kế hoạch chuyên đề về cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị 

đảm bảo hiệu quả. 

- Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ 

quan ngang sở, UBND cấp huyện, và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cải cách hành chính; 

thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của 

địa phương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà 

soát các thủ tục hành chính, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính công khai 

đúng quy định; nghiêm túc triển khai việc thực hiện tiếp nhận các hồ sơ thủ tục 

hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; thực hiện công khai thủ 

tục hành chính, cập nhật mẫu sổ theo dõi hồ sơ, phiếu kiểm soát thủ tục hành 

chính; phiếu tiếp nhận phản ánh kiến nghị thủ tục hành chính...đảm bảo đầy đủ, 

đúng quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tăng cường việc triển khai thực hiện phần mềm một cửa liên thông hiện 

đại VNPT- iGate, đảm bảo 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sử dụng đảm 

bảo theo quy định. 

- Thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm 

hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) đảm 

bảo nội dung và thời gian theo quy định. 

Lưu ý: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện 
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các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Đối với các đơn vị không hoàn 

thành trên 70% tổng số điểm trở lên theo tổng số điểm cải cách hành chính của 

đơn vị sẽ không thực hiện bình xét khen thưởng cuối năm của thủ trưởng đơn vị 

và tập thể đơn vị. Đối với các xã, thị trấn nếu không hoàn thành trên 65% tổng số 

điểm cải cách hành chính của địa phương sẽ không thực hiện bình xét khen 

thưởng cuối năm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và tập thể cấp xã. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các Phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Trường Huy 
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Phụ lục 01 

Bản thẩm định kết quả các tiêu chí không đạt điểm huyện Trùng Khánh 

 

- Văn phòng HĐND & UBND huyện: Tổng điểm bị trừ là 8,5 điểm. 

- Phòng Nội vụ: Tổng điểm bị trừ là 10 điểm. 

- Phòng Tài chính - kế hoạch: Tổng điểm bị trừ là 7 điểm. 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng: Tổng điểm bị trừ là 2,5 điểm. 

- Phòng Tư pháp: Tổng điểm bị trừ là 1,5 điểm.  

- Trung tâm Văn hóa và truyền thông: Tổng điểm bị trừ 1,5 điểm. 

 

STT 
Nội dung không đạt điểm tối đa theo Bộ Chỉ số 

CCHC 

Tổng số điểm 

không đạt 

 

Các đơn vị 

phụ trách 

TỔNG SỐ   31 
 

1 Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC   8 

 

  

TCTP 1.1.2. Mức độ hoàn thành Kế hoạch CCHC: 

Hoàn thành từ 85% - dưới 100% Kế hoạch 
 2 Phòng Nội vụ 

TCTP 1.2.1. Báo cáo CCHC định kỳ: Báo cáo quý 

II muộn 
 1 Phòng Nội vụ 

TCTP 1.3.3.  Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm 

tra 

Không có tài liệu kiểm chứng về việc xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 

CCHC trong năm. 

 1 Phòng Nội vụ 

TCTP 1.4.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên 

truyền CCHC 

Hoàn thành từ 80% - dưới 100% kế hoạch tuyên 

truyền năm 2019 

 0.5 

Trung tâm 

Văn hóa và 

truyền thông 

TCTP 1.4.2. Mức độ đa dạng trong tuyên truyền 

CCHC: Không có hình thức tuyên truyền khác về 

CCHC (không có TLKC). 

 0.5 

Trung tâm 

Văn hóa và 

truyền thông 

TCTP 1.5.1. Sáng kiến trong triển khai CCHC: 

Không có sáng kiến mới áp dụng trong năm 2019. 
 1 Phòng Nội vụ 
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TCTP 1.5.2. Tham gia cuộc thi tuyên truyền về 

CCHC năm 2019 

Có tham gia nhưng không có giải 

 2 Phòng Nội vụ 

2 Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL   1.5  

  

TCTP 2.4.1. Ban hành Kế hoạch TDTHTHPL 

chậm (nhận ngày 16/4/2019) 
 0.5 

Phòng Tư 

pháp 

TCTP 2.4.4. Thực hiện báo cáo công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật: chưa đảm bảo quy 

định 

 1 
Phòng Tư 

pháp 

3 Cải cách TTHC   6.5  

  

TCTP 3.1.2. Mức độ hoàn thành kế hoạch: Hoàn 

thành 85% - dưới 100% kế hoạch 
 1 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

TCTP 3.4.2: Tỷ lệ UBND cấp xã công khai đầy đủ, 

đúng quy định TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả chỉ đạt 80% - dưới 100% 

 1 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

TCTP 3.7.3. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn 

và trước hạn trong tổng số hồ sơ được tiếp nhận tại 

UBND cấp huyện: Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 

chỉ đạt 86,31%. 

 2 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

TCTP 3.7.4. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn 

và trước hạn trong tổng số hồ sơ được tiếp nhận tại 

UBND cấp xã: Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn chỉ 

đạt 96,82%. 

 0.5 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

TCTP 3.7.7. Thực hiện quy định về ban hành văn 

bản thông báo tới cá nhân, tổ chức đến giải quyết 

TTHC trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không 

đủ điều kiện giải quyết; quy định về ban hành văn 

bản xin lỗi cá nhân, tổ chức khi hồ sơ giải quyết 

quá hạn khi hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền: Không ban hành văn bản xin lỗi, hẹn trả kết 

quả đối với các hồ sơ quá hạn theo quy định 

 2 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

4 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước   0  

5 
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCCVC  
 3  
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TC 5.6. Xây dựng báo cáo thống kê số lượng 

CBCCVC: 

Qua theo dõi, tổng hợp dữ liệu số lượng, chất lượng 

cán bộ, công chức cấp xã, số liệu còn chênh lệch 

giữa các biểu liên kết, cụ thể như: Biểu thống kê số 

lượng, chất lượng theo chức danh chênh lệch so với 

số liệu biểu thống kê theo Đơn vị hành chính; một 

số số liệu ở biểu thống kê số lượng, chất lượng còn 

chênh lệch so với biểu danh sách chi tiết. 

 0.5 Phòng Nội vụ 

TCTP 5.7.1: Không ban hành kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2019  
 1 Phòng Nội vụ 

TCTP 5.7.2: Không ban hành kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2019, do đó không xác định được tỷ lệ 

hoàn thành kế hoạch   

 1 Phòng Nội vụ 

Tiêu chí 5.7.3: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia các lớp do tỉnh tổ chức đạt 96% (02 lớp 

CT, PCT cấp xã 8/10) 

 0.5 Phòng Nội vụ 

6 Thực hiện cải cách tài chính công   7  

  

Thiếu toàn bộ các tài liệu kiểm chứng theo hướng 

dẫn tại Công văn số 2556/SNV-CCHC&TCBC 

ngày 11/12/2019 của Sở Nội vụ (Quy chế chi tiêu 

nội bộ; Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo 

quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài chính; Biên bản Hội nghị 

CBCCVC; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tài 

chính theo quy định;...) 

Đơn vị có giải trình và bổ sung tài liệu kiểm chứng, 

tuy nhiên: 

 - Không có chi trả thu nhập tăng thêm tại các 

TCTP 6.1.2; 6.2.2; 6.2.3 

 - Thiếu Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý 

tài sản công của khối đơn vị sự nghiệp tại TCTP 

6.2.1 

 7 

Phòng Tài 

chính – kế 

hoạch 

7 Hiện đại hóa hành chính   5  

  

TCTP 7.1.5: Cung cấp thông tin trên Trang Thông 

tin điện tử đạt từ 50% - dưới 90% 
 0.5 

Trung tâm 

Văn hóa và 

truyền thông 

TCTP 7.2.3. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý xử lý 

trực tuyến mức độ 4: từ 10% - dưới 30% 
 0.5 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

TC 7.3. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ BCCI: Chưa thực hiện 
 1.5 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 
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TCTP 7.4.2. Thực hiện việc duy trì, cải tiến 

HTQLCL theo quy định 

 Không có kế hoạch duy trì, cải tiến HTQLCL năm 

2019  

 0.5 
Phòng Kinh 

tế và hạ tầng 

TCTP 7.4.3: Tỷ lệ đơn vị trực thuộc thực hiện đúng 

việc duy trì, áp dụng HTQLCL dưới 65% (Hệ 

thống phòng TN&MT, Phòng LĐ, TB&XH chưa có 

tài liệu kiểm chứng). 

 1 
Phòng Kinh 

tế và hạ tầng 

TCTP 7.4.4: Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã công 

bố HTQLCL 0% 
 1 

Phòng Kinh 

tế và hạ tầng 
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Biểu phụ số 02 

Các xã chưa triển khai thực hiện phần mềm  

một cửa liên thông hiện đại VNPT- iGate 

 

STT Tên xã, thị trấn chưa triển khai phần mềm  Ghi chú 

1 Xã Đoài Dương  

2 Xã Trung Phúc  

3 Xã Cao Thăng  

4 Xã Chí Viễn  

5 Xã Phong Châu  

6 Xã Đình Phong  

7 Xã Ngọc Khê  

8 Xã Phong Nặm  

9 Xã Khâm Thành  

10 Xã Lăng Hiếu  

11 Xã Cao Chương  

12 Xã Quang Hán  

13 Xã Tri Phương  

14 Xã Quang Vinh  
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