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V/v xem xét đề xuất của Sở Thông tin 

và Truyền thông triển khai dự án 

trang bị máy photocopy tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 

   Lạng Sơn, ngày 16 tháng 11 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4455/VP-KT ngày 

03/11/2020 về việc xem xét đề nghị trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã. Tại văn bản trên, UBND tỉnh Giao Sở Tài chính chủ 

trì, phối hợp với cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại Tờ trình trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 

16/11/2020. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 13/11/2020 Sở Tài chính đã chủ trì tổ 

chức cuộc họp với thành phần tham dự gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để 

xem xét, thống nhất chủ trương, nội dung báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai 

dự án trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phục 

vụ cho tổ chức và công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành 

chính công. 

Xem xét nội dung tại Tờ trình số 2048/TTr-STTTT ngày 28/10/2020 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin chủ trương triển khai dự án trang bị 

máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phục vụ cho tổ chức 

và công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công; Trên cơ 

sở thống nhất ý kiến với các đơn vị liên quan, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh 

như sau: 

1. Nội dung đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông 

Tại Tờ trình số 2048/TTr-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương triển khai dự án trang bị máy 

photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phục vụ cho tổ chức và 

công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công, số lượng 

dự kiến triển khai là 181 xã, phường, thị trấn có nhu cầu đầu tư trang bị máy 

photocopy mới, thời gian thực hiện từ năm 2021, với tổng số kinh phí dự kiến đề 

nghị khoảng 11.998 triệu đồng. 

2. Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

2.1. Về căn cứ pháp lý 

Qua xem xét Tờ trình số 2048/TTr-STTTT, Sở Thông tin và Truyền thông 

báo cáo căn cứ các văn bản như: “Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 

07/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền 
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điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 2385/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt dự án Đầu tư trang thiết 

bị triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp xã” để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án trang bị 

máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phục vụ cho tổ chức 

và công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công. 

Tuy nhiên, các căn cứ nêu trên chưa đủ cơ sở để xem xét việc cần tiếp tục 

triển khai dự án trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

xã phục vụ cho tổ chức và công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 

hành chính công do tại Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 chỉ phê 

duyệt dự án Đầu tư mua sắm máy tính, máy quét cho bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Ủy ban nhân dân 200 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đối 

với nội dung và kinh phí quy định tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 

07/6/2019 của UBND tỉnh, không có quy định nội dung phê duyệt trang bị máy 

photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-

UBND và Quyết định số 2385/QĐ-UBND để đề xuất UBND tỉnh xem xét, tiếp 

tục triển khai dự án giai đoạn 2, cụ thể: thực hiện trang bị máy photocopy tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phục vụ cho tổ chức và công dân đến thực 

hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công là chưa phù hợp. 

2.2. Cơ sở thực tiễn 

- Về chủ trương đề nghị trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã 

Thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn trong những năm gần đây 

phát sinh nhiều, nhu cầu phô tô, chứng thực các giấy tờ (lý lịch tư pháp, hộ 

khẩu, văn bằng, chứng chỉ…) khá lớn; do đó trường hợp phải photocopy các 

giấy tờ cần thiết, người dân phải di chuyển từ xã đến trung tâm huyện và ngược 

lại để thực hiện thủ tục chứng thực theo quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh 

còn khá nhiều xã có khoảng cách xa trung tâm Huyện (trên 30km), đường giao 

thông chưa thuận tiện, đi lại khó khăn; trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả ở cấp xã để giảm bớt khó khăn và tạo điều kiện thuận tiện 

cho người dân ở các xã trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo quy 

định. 

Thực hiện trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở 

cấp xã sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, phục vụ tốt cho 

người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính cấp xã được nhanh gọn, hiệu 

quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và tổ chức có liên quan trong 

thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, góp phần nâng cao chỉ số đánh giá sự 

hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. Do đó việc đề nghị trang bị máy photocopy tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa có điều 

kiện kinh tế xã hội khó khăn là phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 
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- Về số lượng máy photocopy đề nghị trang bị: 

 Theo số liệu rà soát tại Tờ trình số 2048/TTr-STTTT của Sở Thông tin và 

Truyền thông, số máy photocopy tại 200/200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn có 104 xã chưa được trang bị máy photocopy, 96 xã đã trang bị 

máy photocopy trong đó 77 xã máy photocopy chất lượng không đảm bảo phục 

vụ công tác, 19 xã có máy photocopy hoạt động bình thường. Tổng nhu cầu các 

xã cần đầu tư trang bị máy photocopy mới: 181 xã.  

Tuy nhiên, trong 181 xã có nhu cầu đầu tư mới máy photocopy như đề 

xuất của Sở Thông tin và Truyền thông thì đối với 77 xã đã trang bị máy 

photocopy nhưng hiện nay hoạt động kém hiệu quả, đề nghị xem xét rà soát cụ 

thể, trường hợp có thể thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa để phục vụ hoạt động 

chuyên môn thì tạm thời chưa đề nghị trang bị, tránh tình trạng gây lãng phí 

trong đầu tư và rà soát danh sách các xã đã trang bị và chưa được trang bị cho 

phù hợp, đồng nhất. Đồng thời đề nghị xem xét thêm về sự cần thiết phải trang 

bị máy photocopy đối với các Phường, Xã trên địa bàn Thành phố, các Thị trấn 

thuộc các huyện, do căn cứ tình hình thực tế như nội dung báo cáo đề xuất, trang 

bị nêu trên không thực sự phù hợp. 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

Từ những nội dung nêu trên, Sở Tài chính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh 

như sau:  

3.1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện rà soát lại số lượng máy photocopy thực sự cần thiết phải trang 

bị tại các xã, phường, thị trấn; đảm bảo sát đúng với yêu cầu, đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả; Căn cứ kết quả thực hiện rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch, Đề án triển khai dự án trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả cấp xã phục vụ tổ chức và công dân đến thực hiện thủ tục hành 

chính ở cấp xã theo quy định. 

3.2. Trên cơ sở Kế hoạch, Đề án đã ban hành; căn cứ khả năng cân đối 

ngân sách, Sở Tài chính sẽ tham mưu cân đối kinh phí trang bị máy photocopy 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã theo quy định. 

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

  Nơi nhận:                             

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Tổ công tác GĐ Sở; 

- Phòng TCHCSN; 

- Lưu VT. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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