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BÁO CÁO 

Thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ 

liệu liên quan đến quản lý dân cƣ giai đoạn 2013-2020 

 

Thực hiện Quyết định 2381/QĐ-BCĐ896 ngày 23/11/2020 ban hành Kế 

hoạch và đề cương tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ 

công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, 

Sở Giao thông vận tải báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân 

và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Quyết 

định số 14/QĐ-BCĐ ngày 18/3/2014 của BCĐ 896 về triển khai thực hiện Đề án 

theo Quyết định 896/QĐ-TTg, Sở Giao thông vận tải đã quan tâm chỉ đạo các nội 

dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành như: ban hành các văn bản chỉ 

đạo điều hành về công tác CCHC, chú trọng việc rà soát, đơn giản hóa, công bố, 

công khai TTHC, giấy tờ công dân có liên quan đến TTHC của ngành.  

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến 

công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân cũng được Sở quan tâm 

thực hiện. Các văn bản được tuyên truyền như: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 

08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 

của TTg CP sửa đổi Quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý 

dân cư giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 14/QĐ-BCĐ ngày 18/3/2014 của 

BCĐ 896…hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống gửi nhận văn bản, tại các 

buổi sinh hoạt pháp luật… 

Qua tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức Sở, đặc biệt là bộ phận 

một cửa và phòng chủ quản đã nâng cao nhận thức về việc phải thường xuyên rà 

soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân, không phát sinh TTHC, khai thác 
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triệt để các thông tin cá nhân có sẵn trên hệ thống để tạo thuận lợi, giảm thời 

gian, chi phí, không gây phiền hà, nhũng nhiễu cá nhân, doanh nghiệp khi thực 

hiện TTHC tại Sở GTVT. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Từ 2013- 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hơn 10 Quyết định 

công bố, công khai TTHC. Từ 2011 đến 2020 Sở GTVT đã rà soát, tham mưu đề 

xuất cắt giảm từ 106 thủ tục xuống còn 95 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; 

đơn giản hóa thành phần phần hồ sơ như cán bộ công chức phải tự thống kê, lưu 

trử, khai thác trên môi trường mạng các hồ sơ, thủ tục sẵn có.  

Hàng năm, Sở đã ban hành kế hoạch rà soát, xây dựng phương án đơn giản 

hóa TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Qua rà soát 

các thông tin công dân phải cung cấp cho Sở để giải quyết TTHC thông qua điền 

mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ công dân phải xuất trình hoặc nộp bản sao, bản 

sao có chứng thực để chứng minh dân thân khi thực hiện thủ tục hành chính 

không phát hiện trường hợp nào thông tin công dân bị trùng lặp, chồng chéo khi 

thực hiện TTHC.  

Tham mưu kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết và 

đơn giản hóa những thủ tục hành chính không hợp lý để cắt giảm chi phí tuân thủ 

cho cá nhân, tổ chức. 

Tham mưu sửa đổi các mẫu đơn, tờ khai theo hướng giảm các thông tin 

công dân phải khai khi thực hiện thủ tục hành chính. Công dân không phải khai 

các thông tin cơ bản (các thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) mà 

chỉ cần khai số định danh cá nhân, cán bộ một cửa của Sở có trách nhiệm tra cứu 

thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục 

hành chính cho công dân. 

Tham mưu kiến nghị bỏ yêu cầu xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản 

sao có chứng thực giấy tờ công dân trong thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục 

hành chính. Với các trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi 

thực hiện thủ tục hành chính, công dân không cần mang theo các loại giấy tờ mà 

toàn bộ thông tin trên giấy tờ đó đã được xác lập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, cụ thể: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn, chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu,...Giảm các bước không cần thiết trong trình tự thực hiện thủ 

tục hành chính, đặc biệt là các bước xác minh về nhân thân công dân. 

Sở GTVT đã xây dựng 02 thủ tục thẩm định liên thông với UBND tỉnh để 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư trong quá trình thẩm định thiết kế, 

thẩm định dự toán công trình giao thông không phải đi lại nhiều lần như trước 

đây. 
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Hàng năm Sở GTVT phải xử lý khảng 25.000 hồ sơ/năm, nhưng đều được 

giải quyết đúng trước hạn. Duy trì 100% thủ tục được cắt giảm 1/2 thời gian giải 

quyết so với quy định, có những thủ tục chỉ giải quyết trong vòng 01 buổi, trung 

bình mỗi năm tiết kiệm cho tổ chức, cá nhân 491/938 ngày làm việc.  

Từ năm 2012 đã triển khai phần mềm Dịch vụ công mức độ 3 đối với thủ 

tục đổi GPLX, đến năm 2017 đã thực hiện thêm 45 thủ tục Dịch vụ công mức độ 

4 đối với lĩnh vực vận tải. Số hồ sơ thực hiện năm 2018 là 500 hồ sơ; năm 2019 

là 600 hồ sơ; 1/1/2020 đến 30/9/2020 là 870 hồ sơ thực hiện Dịch vụ công trực 

tuyến mức 3, 4 tạo điều kiện cho  cho các doanh nghiệp không phải đến trực tiếp 

nhằm tiết kiệm chi phí. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT, PHƢƠNG HƢỚNG 

1. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sớm hoàn thiện Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đó thông tin cơ bản của tất cả các công dân 

được cập nhật đầy đủ, chính xác để các cơ quan có thể khai thác, sử dụng thông 

tin trực tuyến tại  Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC cho công 

dân. 

2. Phƣơng hƣớng 

- Tiếp tục tuyên truyền tới các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và các 

tổ chức, cá nhân khác có liên quan về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh cũng 

như các cơ quan có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện Đề án. 

Trên đây là báo cáo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ 

công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của 

Sở GTVT kính gửi Ban chỉ đạo 896 xem xét tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lƣơng Phan Kỳ 
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