
Thành phố Lào Cai 

Tăng cường cải cách  

hành chính công ở địa phương 



CNTT có vai trò hết sức quan trọng trong việc CCHC 

và hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến CPĐT 

như: góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy 

trình, thủ tục hành chính, tạo ra một phương thức 

vận hành cơ quan hành chính thông suốt, phong 

cách lãnh đạo, làm việc mới, cải tiến các hình thức 

cung cấp dịch vụ công. CCHC và xây dựng CPĐT 

nhằm mục đích chung là nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công việc, nâng cao tính minh bạch và độ tin 

cậy của thông tin quản lý điều hành. 

CNTT có thể tham gia vào tất cả các lĩnh vực của 

CCHC nhưng vai trò của CNTT được thể hiện rõ 

nhất khi tham gia vào cải cách các quy trình, thủ tục 

hành chính và phát triển đội ngũ cán bộ công chức”. 



Nhận thức được vai trò của CNTT trong quản lý nhà 

nước nên Thành ủy, HĐND&UBND thành phố Lào 

Cai đã có nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức 

cho cán bộ lãnh đạo, CBCC về hiệu quả và tiện ích 

của việc ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, 

cải cách thủ tục hành chính cũng như mọi mặt đời 

sống kinh tế xã hội của địa phương.  

Hàng năm đầu tư 1% từ ngân sách nhà nước cho 

mua mới, nâng cấp trang thiết bị (phần cứng, phần 

mềm, mạng internet) và đào tạo cán bộ cho các 

phòng, ban, đơn vị thực thuộc. 



Ngay từ năm 2001 thành phố Lào Cai (khi đó là thị 

xã Lào Cai) đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để triển 

khai mạng LAN nội bộ giữa Thành ủy, HĐND, UBND 

và các phòng, ban, đoàn thể thành phố. Đến nay, 

gần 100% cán bộ của Thành ủy, HĐND-UBND và 

các phòng, ban, đoàn thể thành phố đã được trang 

bị máy vi tính có kết nối Internet tốc độ cao để làm 

việc. 



Năm 2010, thành phố đã phối hợp với sở Thông tin 

và Truyền thông, VNPT Lào Cai tiến hành cài đặt và 

sử dụng chương trình quản lý điều hành nội bộ, 

phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên 

môi trường mạng nên rất thuận tiện trong công tác 

quản lý điều hành cũng như trao đổi thông tin. Các 

loại văn bản như: Giấy mời họp, tài liệu phục vụ họp, 

văn bản để biết, để báo cáo, thông báo, lịch làm 

việc, công văn chỉ đạo, kế hoạch hoạt động… đều 

được số hóa và gửi thông qua môi trường mạng đạt 

100% (Trừ những văn bản mật) đã giúp tiết kiệm về 

thời gian và chi phí văn phòng phẩm, chỉ đạo và 

phân công công tác nhanh chóng, kịp thời, quản lý 

công tác xử lý công văn đi - đến và công tác lưu trữ 

thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc. 





Hệ thống thư điện tử Lào Cai: Đến nay, 100% cán 

bộ công chức (CBCC) của UBND thành phố Lào Cai 

đã được cấp địa chỉ thư điện tử (theo tên miền: tên 

cán bộ-laocai@laocai.gov.vn); Thành phố luôn 

khuyến khích sử dụng thư điện tử để trao đổi công 

việc, tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử 

để trao đổi văn bản đạt khoảng từ 60%. 



Cổng thông tin điện tử thành phố đã phản ảnh trung 

thực, kịp thời và sinh động về các hoạt động chỉ đạo, 

điều hành; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố Lào Cai và luôn được đánh giá là cổng 

thông tin đứng đầu trong các cổng thành viên của tỉnh. 



Chuyên mục “Hỏi - đáp” trên cổng thông tin điện tử 

thường xuyên tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đề 

nghị, giải đáp những thắc mắc về thủ tục hành 

chính, hỗ trợ đầu tư… đã tạo ra kênh thông tin hai 

chiều giữa người dân, doang nghiệp với lãnh đạo 

UBND thành phố. 



Từ năm 2010, thành phố đã tham gia Hội nghị truyền 

hình trực tuyến với UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND 

các huyện để phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành 

của tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ với các sở, ngành.  



Thành phố Lào Cai đã triển khai hệ thống 

một cửa, một cửa liên thông hiện đại ở thành 

phố cũng như thí điểm ở một số xã phường. 

Các bộ thủ tục hành chính được niêm yết 

công khai, minh bạch. Thông qua cổng thông 

tin điện tử, 100% các bộ thủ tục hành chính 

được cung cấp (dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 2) và một số dịch vụ công mức độ 3; 



Bộ Thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử TP Lào Cai 



Chuyên mục “Hỏi - đáp” tiếp nhận và trả lời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân 



Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về  

“Cấp phép kinh doanh hộ cá thể ngành nghề có điều kiến” 







Ngoài ra, thành phố Lào Cai còn ứng dụng 

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 

vào hoạt động tại các cơ quan hành chính. 

Đến nay đã có 13 cơ quan hành chính đã và 

đang triển khai ứng dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

Qua khảo sát, đánh giá, các cơ quan chức 

năng đã cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 

trong lĩnh vực quản lý và phục vụ công dân 

và doanh nghiệp. 



Qua kinh nghiệm thành công về ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của UBND thành phố cho thấy một 

số điều cấn rút ra: 
- Nâng cao nhận thức về CNTT-TT và sự quyết tâm 

của lãnh đạo là yếu tố quyết định sự thành công của 

ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước.  

- Có chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực 

CNTT về công tác tại địa phương. Hàng năm có 

chương trình đào tạo nâng cao nhận thức cho 

CBCC về ứng dụng CNTT. 

- Sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, khuyến 

khích CBCC sử dụng các ứng dụng CNTT trong giải 

quyết công việc chuyên môn; đưa mức độ ứng dụng 

CNTT vào quy chế thi đua khen thưởng nhằm động 

viên kịp thời các CBCC thực hiện tốt.  



Để tiếp tục triển khai và đạt hiệu quả cao hơn nữa, 

trong thời gian tới thành phố hạ quyết tâm thực hiện 

một số nhiệm vụ:  

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền với 

nhiều hình thức, để nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công chức và người dân thành phố về hiệu quả và 

tiện ích của việc ứng dụng CNTT trong quản lý điều 

hành, cải cách thủ tục hành chính cũng như mọi mặt 

đời sống kinh tế xã hội của địa phương.  



- Tiếp tục rà soát theo Đề án 30 của tỉnh Lào Cai 

nhằm giảm bớt các bộ thủ tục hành chính công. 

Tăng số lượng và chất lượng các thủ tục hành chính 

công mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử. Triển 

khai đồng bộ hệ thống một cửa hiện đại cho các 

phường, xã. Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến 

kết nối giữa Thành ủy Lào Cai với 17 phường, xã.  

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án phát triển và 

ứng dụng CNTT-TT của tỉnh và thành phố, giai đoạn 

2011 – 2015 và các năm tiếp theo mà NQ Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ thành phố 

lần thứ XXI đã đề ra.  



- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và thu hút 

nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực CNTT, 

nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho lãnh đạo 

trong quản lý điều hành và cán bộ, công chức trong 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường giao 

lưu học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng 

CNTT của các đơn vị. 

- Công khai, minh bạch và kịp thời trên Cổng thông 

tin điện tử về: tình hình phát triển kinh tế-xã hội của 

địa phương, các khu công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, các quy hoạch, dự án kêu gọi đầu tư, đề 

án,…. nhằm tăng cường công tác phòng chống tham 

nhũng. 



Phương châm được đặt ra trong giai đoạn mới là: 

Phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, quyết 

liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao mức 

đầu tư nâng cấp hạ tầng về CNTT, đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước… để 

tiến tới sớm thành công xây dựng Chính quyền điện 

tử; góp phần xây dựng thành phố Lào Cai trở thành 

Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, 

ngày càng phát triển văn minh, hiện đại./. 



Trân trọng cảm ơn! 


