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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ ÁN 

Triển khai hệ thống Một cửa các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng 

 

I. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) 

1. Về nhân lực và hạ tầng CNTT 

a)Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Hiện nay, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức (CBCCVC)tại Tòa 

án nhân dân thành phố Đà Nẵng và 07 Tòa án nhân dân quận huyện không chỉ 

vững vàng về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn mà còn đáp ứng yêu cầu 

về ngoại ngữ, tin học để thực hiện tốt nhiệm vụ với ngành trong bối cảnh hội 

nhập và hợp tác quốc tế.Tuy nhiên, trong bổi cảnh yêu cầu cải cách hành chính 

của thành phố thì hoạt động của bộ phận một cửa tại Tòa án nhân dân thành phố 

và các Tòa án nhân dân quận huyện còn một số tồn tại như sau: 

- Mô hình hoạt động chưa có sự rõ ràng và đồng bộ do cán bộ kiêm 

nhiệm;chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa bộ phận một cửa với các phòng chuyên 

môn; 

- Việc thông báo lịch làm việc, lịch tiếp dân chưa được cập nhật kịp thời; 

- Việc kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp dân chưa được thực hiện thường 

xuyên. 

Ngoài ra, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng tại bộ phận tiếp dân của Tòa án 

nhân dân thành phố và các Tòa án nhân dân quận huyện chưa được chú trọng 

đầu tư, nhiều trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, phòng làm việc của cán bộ còn chật 

hẹp, dãy ghế ngồi chờ, bàn ghế và các thiết bị phục vụ khác cho nhu cầu công 

việc của cá nhân và tổ chức vẫn còn thiếu và chưa đảm bảo chất lượng; chưa đáp 

ứng được nhiệm vụ công tác của ngành. 

b)Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Hiện nay điều kiện làm việc tại các công sở để phục cho nhu cầu của tổ 

chức, công dân trên địa bàn thành phố đa số chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở 

vật chất và nguồn nhân lực hiện có tại bộ phận tiếp dân của VKSND thành phố 

và 07 VKSND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều rất khiêm 

tốn, thiếu thốn và còn nhiều hạn chế, cụ thể:  

- Hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn 

yếu (trong khi đây là các yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công khi triển khai 
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ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, 

tổ chức);  

- Phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi giao dịch hành 

chính công) tại VKSND quận, huyện hiện nay còn chật hẹp. Mặc khác, những 

dãy ghế ngồi chờ, bàn ghế và các thiết bị phục vụ khác cho nhu cầu công việc 

của công dân và tổ chức vẫn còn thiếu và chưa đảm bảo chất lượng;  

- Điều kiện, phương tiện làm việc của công chức còn thô sơ, thiếu thốn, 

nhiều phương tiện làm việc hiện đại vẫn chưa đáp ứng theo quy định; 

- Công chức làm việc tại bộ phận tiếp dân chưa được huấn luyện kỹ về 

phương thức làm việc hiện đại, kỹ năng giao tiếp tại công sở vẫn còn nhiều hạn 

chế. 

c)Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 

Hiện nay điều kiện làm việc tại các công sở để phục cho nhu cầu của tổ 

chức, công dân trên địa bàn thành phố đa số chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở 

vật chất và nguồn nhân lực hiện có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt 

là Bộ phận TN&TKQ) của Cục Thi hành án dân sự thành phố (gọi tắt là Cục 

THADS thành phố) và 07 Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện (gọi tắt là 

Chi cục THADS các quận, huyện) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều rất 

khiêm tốn, thiếu thốn và còn nhiều hạn chế, cụ thể:  

- Hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn 

yếu (trong khi đây là các yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công khi triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, 

tổ chức);  

- Phòng làm việc của Bộ phận TN&TKQ (nơi giao dịch hành chính công) 

còn chật hẹp; những dãy ghế ngồi chờ, bàn ghế và các thiết bị phục vụ khác cho 

nhu cầu công việc của công dân và tổ chức vẫn còn thiếu và chưa đảm bảo chất 

lượng; 

- Điều kiện, phương tiện làm việc của công chức còn thô sơ, thiếu thốn, 

nhiều phương tiện làm việc hiện đại vẫn chưa đáp ứng theo quy định. 

Hiện trạng nhân lực và hạ tầng CNTT tại các đơn vị được trình bày cụ thể 

tạiPhụ lục 1. 
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2. Về ứng dụng CNTT 

Bảng 1. Bảng thống kê các phần mềm, ứng dụng CNTTT 

Stt 
Tên Phần mềm 

ứng dụng 
Các chức năng chính 

Phòng, ban 
hoặc đơn vị sử 

dụng 

Năm đưa 
vào sử 
dụng 

I TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1 
Cổng thông tin 
Tòa án nhân dân 
thành phố 

Cổng thông tin điện tử Tòa án 
nhân dân tp Đà Nẵng có chức 
năng cung cấp các thông tin tại 
các chuyên mục:  Giới thiệu 
cổng thông tin điện tử; tin tức sự 
kiện; tin hoạt động ngành; tra 
cứu thông tin; góp ý văn bản; sổ 
tay Thẩm phán; văn bản pháp 
luật; tuyển dụng… 

Văn phòng 2014 

2 Công bố bản án 

Phép công dân, cơ quan, tổ chức 
thực hiện việc tìm kiếm, xem 
trực tiếp nội dung bản án, quyết 
định đã công bố; đồng thời cho 
phép xem chi tiết các thông tin 
liên quan đến bản án, quyết định 
đã công bố như các bản án, 
quyết định thuộc lĩnh vực có 
liên quan; các án lệ đã được áp 
dụng… 

Thẩm phán, cán 
bộ phòng giám 
đốc kiểm tra 

2017 

3 Quản lý án 

Phần mềm thống kê các loại vụ 
án được xây dựng nhằm mục 
đích tin học hóa các loại biểu 
mẫu thống kê đã được Tòa án 
nhân dân tối cao ban hành; giúp 
việc tổng hợp số liệu được 
nhanh chóng, kịp thời, chính 
xác, chi tiết, đáp ứng nhu cầu 
cấp thiết trong việc xây dựng 
các loại báo cáo. Bên cạnh đó 
giảm số lượng nhân lực làm 
công tác thống kê và thời gian 
chuyển công văn. 

Cán bộ làm 
công tác thống 
kê, tổng hợp, 
nghiệp vụ, công 
tác thư ký hoặc 
thẩm tra viên 
án hình sự, án 
dân sự hoặc 
làm công tác 
giám đốc kiểm 
tra và thi hành 
án hình sự  

2013 

4 Thi đua 

Thống nhất được công tác quản 
lý phong trào thi đua và xét 
duyệt danh hiệu thi đua, danh 
hiệu khen thưởng trong hệ thống 
Tòa án nhân dân từ trung ương 
đến địa phương. Đồng thời, việc 
cập nhật dữ liệu qua phần mềm 
sẽ tạo được cơ sở dữ liệu tập 
trung thống nhất về mẫu biểu, 

Cán bộ làm 
công tác thi đua 
khen thưởng 
của cả hai cấp 

2014 
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Stt 
Tên Phần mềm 

ứng dụng 
Các chức năng chính 

Phòng, ban 
hoặc đơn vị sử 

dụng 

Năm đưa 
vào sử 
dụng 

hồ sơ danh hiệu thi đua, danh 
hiệu khen thưởng của cá nhân 
và tập thể trong hệ thống Toà án 
từ trước đến nay. 

5 Số hóa bản án 

Số hóa một số tài liệu trong hồ 
sơ án hiện đang lưu trữ tại kho 
lưu trữ dùng chung cho tòa án 
nhân dân các cấp. 

Cán bộ văn thư 
lưu trữ Tòa án 
nhân dân hai 
cấp 

2014 

6 Dịch vụ công 

Cung cấp công khai thông tin và 
tạo môi trường giao tiếp, cung 
ứng dịch vụ công trên môi 
trường internet phục vụ cho cơ 
quan, tổ chức và người dân 
thông qua hệ thống hồ sơ điện 
tử thay thế cho các hình thức hồ 
sơ giấy thông thường được thực 
hiện trực tiếp tại các Tòa án 
nhân dân. 

Cán bộ văn thư 
lưu trữ 

2017 

II CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1 

Trang thông tin 
điện tử Cục 
THADS thành 
phố 

Trang thông tin điện tử Cục 
THADS thành phố có chức 
năng cung cấp các thông tin tại 
các chuyên mục:  Thủ tục hành 
chính;Thông báo, thông báo bán 
đấu giá tài sản; Danh sách người 
phải thi hành án chưa có điều 
kiện thi hành; Báo cáo thống kê; 
Thông tin về việc không chấp 
hành án hành chính; Đường dây 
nóng, Danh bạ điện thoại… 

Văn phòng 2014 

2 
Quản lý văn bản 
đi đến 

Quản lý và tìm kiếm văn bản đi 
đến 

Văn thư 2015 

3 
Quản lý hồ sơ 
lưu trữ  

Phần mềm cập nhật theo dõi hồ 
sơ lưu trữ thi hành án phục vụ 
cho việc quản lý hồ sơ và cung 
cấp thông tin 

Cán bộ văn thư 
lưu trữ  

2017 

4 Dịch vụ công 
Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi 
hành án và đơn khiếu nại, tố cáo 

Thẩm tra viên 2017 

III VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1 

Trang thông tin 
điện tử của 
VKSND Đà 
Nẵng 

Trang thông tin điện tử VKSND 
Đà Nẵng có chức năng cung cấp 
các thông tin tại các chuyên 
mục: Giới thiệu; Tin tức; Văn 
bản liên quan; Thông tin Đảng, 
đoàn thể …  

Văn phòng 2010 
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Stt 
Tên Phần mềm 

ứng dụng 
Các chức năng chính 

Phòng, ban 
hoặc đơn vị sử 

dụng 

Năm đưa 
vào sử 
dụng 

2 

Hệ thống thư 
điện tử của Viện 
kiểm sát thành 
phố 

Hệ thống thư điện tử của Viện 
kiểm sát thành phố dùng theo hệ 
thống thư điện tử của ngành do 
VKSND tối cao cấp và quản lý, 
thư điện tử được dùng để trao 
đổi thông tin, nghiệp vụ trong 
ngành 

VKS thành phố 
và 7 VKS quận, 
huyện 
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3. Về tình hình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính 

Bảng 2. Bảng thống kê tình hình tiếp và xử lý đơn cho công dân tại TAND thành phố và các TAND quận, huyện  

Thời 
gian Năm 2016 09 tháng đầu năm 2017 

Đơn vị 
 
 

Chỉ 
tiêu 

Thành 
phố 

Hải Châu 
Thanh 
Khê 

Ngũ 
Hành 
Sơn 

Sơn Trà 
Cẩm 
Lệ 

Liên 
Chiểu 

Hòa 
Vang 

Thành 
phố 

Hải Châu 
Thanh 
Khê 

Ngũ 
Hành 
Sơn 

Sơn Trà 
Cẩm 
Lệ 

Liên 
Chiểu 

Hòa 
Vang 

Số 
lượt 
tiếp 
công 
dân 

Khoản
g 4500 
lượt 

Khoảng 
1400 lượt 

Khoảng 
1500 
lượt 

450 1300 684 1000 
Khoản
g 1200 
lượt 

Khoản
g 4600 
lượt 

Khoảng 
1200 lượt 

Khoảng 
1300 lượt 

370 1000 526 800 
Khoản
g 1100 
lượt 

Tổng 
số đơn 
tiếp 
nhận, 
phân 
loai, 
xử lý 

3100 

Tổng số 
đơn tiếp 
nhận: 1296 
đơn 
Trong đó: 
+ Hôn nhân 
và Gia 
đình: 888 
đơn (426 
đơn vụ; 462 
đơn việc) 
Thụ lý và 
giải quyết: 
700, 
chuyển: 13, 
còn lại trả, 
rút: 175 
 + Dân sự: 
249 đơn 

Tổng 
số:1781 
bao 
gồm: 
1.Hình 
sự: 157 
2.Dân 
sự: 285 
3.HNG
Đ: 679 
4.KDT
M: 69 
5.Lao 
động: 19 
6.Hành 
chính: 
04 
7. 
XLHC: 

334 

Tổng 
cộng: 
1.232 
đơn. 
Hình sự: 
113 vụ - 
182 bị 
cáo; 
Dân sự: 
195 đơn 
Hôn nhân 
gia đình: 
708 đơn 
Kinh 
doanh 
thương 
mại: 43 
đơn 
Lao động: 

827 920 1.183 3200 

Tổng số 
đơn tiếp 
nhận: 1034 
đơn 
Trong đó: 
+ Hôn nhân 
và Gia 
đình: 648 
đơn (284 
đơn vụ; 364 
đơn việc) 
 Thụ lý và 
giải quyết: 
579, 
chuyển: 03, 
còn lại trả, 
rút: 66 
+ Dân sự: 
284 đơn 

Tổng số 
1754 bao 
gồm: 
Hình sự: 
169 
Dân sự: 
448 
HNGĐ: 
684 
KDTM: 
75 
Lao động: 
2 
Hành 
chính: 0 
XLHC: 
106Xét 
miễn 
giảm: 42 

268 

Tổng 
cộng: 955 
đơn. 
Hình sự: 
80 vụ - 
112 bị 
cáo; 
Dân sự: 
206 đơn 
Hôn nhân 
gia đình: 
521 đơn 
Kinh 
doanh 
thương 
mại: 29 
đơn 
Lao động: 
03 đơn 

654 700 1.048 
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Thời 
gian Năm 2016 09 tháng đầu năm 2017 

Đơn vị 
 
 

Chỉ 
tiêu 

Thành 
phố 

Hải Châu 
Thanh 
Khê 

Ngũ 
Hành 
Sơn 

Sơn Trà 
Cẩm 
Lệ 

Liên 
Chiểu 

Hòa 
Vang 

Thành 
phố 

Hải Châu 
Thanh 
Khê 

Ngũ 
Hành 
Sơn 

Sơn Trà 
Cẩm 
Lệ 

Liên 
Chiểu 

Hòa 
Vang 

(224 đơn 
vụ; 25 đơn 
việc) 
   Thụ lý và 
giải quyết: 
238, 
chuyển: 03, 
còn lại trả, 
rút: 08 
+ Kinh 
doanh 
thương 
mại: 142 
đơn 
Thụ lý và 
giải quyết: 
104, 
chuyển: 03, 
còn lại trả, 
rút: 35 
+ Lao 
động: 12 
đơn 
 Thụ lý và 
giải quyết: 
12. 
+ Hành 
chính: 5 

130 
8.Xét 
miễn 
giảm: 
152 
9.Thi 
hành án: 
289 

10 đơn 
Hành 
chính: 02 
đơn 
Xử lý 
hành 
chính: 
161 hồ sơ 
 

(261 đơn 
vụ; 23 đơn 
việc) 
 Thụ lý và 
giải quyết: 
223, 
chuyển: 03, 
còn lại trả, 
rút: 58 
+ Kinh 
doanh 
thương 
mại: 90 đơn 
Thụ lý và 
giải quyết: 
78, chuyển: 
01, còn lại 
trả, rút: 11 
 + Lao 
động: 11 
đơn 
Thụ lý và 
giải quyết: 
7, còn lại 
trả, rút: 04 
+ Hành 
chính: 1 
đơn 

Thi hành 
án: 228 

Hành 
chính: 01 
đơn 
Xử lý 
hành 
chính: 115 
hồ sơ 
Tổng 
cộng: 955 
đơn 
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Thời 
gian Năm 2016 09 tháng đầu năm 2017 

Đơn vị 
 
 

Chỉ 
tiêu 

Thành 
phố 

Hải Châu 
Thanh 
Khê 

Ngũ 
Hành 
Sơn 

Sơn Trà 
Cẩm 
Lệ 

Liên 
Chiểu 

Hòa 
Vang 

Thành 
phố 

Hải Châu 
Thanh 
Khê 

Ngũ 
Hành 
Sơn 

Sơn Trà 
Cẩm 
Lệ 

Liên 
Chiểu 

Hòa 
Vang 

đơn 
Thụ lý và 
giải quyết: 
01, còn lại 
trả, rút: 04 

Chuyển: 01 
đơn 

 

Bảng 3. Bảng thống kê tình hình tiếp và xử lý đơn cho công dân tại VKSND thành phố và các VKSND quận, huyện 
 

Thời gian 

 

Năm 2015 Năm 2016 
08 tháng đầu năm 

2017 

                    Đơn vị 

 Chỉ tiêu 

Thành 
phố 

Quận, 
huyện 

Thành 
phố 

Quận, 
huyện 

Thành 
phố 

Quận, 
huyện 

Số lượt tiếp công dân 65 77 87 103 71 65 

Tổng số đơn tiếp 
nhận, phân loai, xử lý 

212 203 203 192 161 121 

 

 

 

Bảng 4. Bảng thống kê tình hình tiếp và xử lý đơn cho công dân tại TAND thành phố và các TAND quận, huyện 
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Thời gian 
Năm 2016 09 tháng đầu năm 2017 

Đơn vị 
 

Chỉ tiêu 
Thành 

phố 
Hải 

Châu 
Thanh 
Khê 

Ngũ 
Hành 
Sơn 

Sơn 
Trà 

Cẩm 
Lệ 

Liên 
Chiểu 

Hòa 
Vang 

Thành 
phố 

Hải 
Châu 

Thanh 
Khê 

Ngũ 
Hành 
Sơn 

Sơn 
Trà 

Cẩm 
Lệ 

Liên 
Chiểu 

Hòa 
Vang 

Quyết định thi hành 
án theo yêu cầu 

92 165 285 40 180 112 102 105 94 131 200 43 147 241 127 95 

Xác nhận kết quả thi 
hành án 

64 85 67 40 30 28 33 20 40 65 60 35 25 30 24 18 

Yêu cầu thay đổi 
chấp hành viên   

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Đề nghị miễn, giảm 
chi phí cưỡng chế thi 
hành án 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đề nghị miễn, giảm 
phí thi hành án 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

Xuất phát từ thực trạng trên cùng với thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cải cách 

hành chính, việc xây dựng và triển khai hệ thống“Một cửa điện tử” theo hướng 

hiện đại là hết sức cần thiết trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của 

thành phố Đà Nẵng. Hệ thống sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực khi giải 

quyết chuyên môn của các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng: 

1. Quy trình thực hiện đơn giản, công khai và minh bạch, giảm thiểu phiền 

hà, tiêu cực phát sinh trong giải quyết thủ tục hành chính công. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, hỗ 

trợ cán bộ tác nghiệp và xây dựng “công sở điện tử” nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan; cá nhân, tổ chức. 

3. Hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất trong việc giải quyết thủ 

tục hành chính công, phục vụ cho công tác quản lý, khai thác và sử dụng. 

       4.Hệ thống hỗ trợ theo dõi được tình hình giải quyết hồ sơ, giúp lãnh đạo 

cũng như công dân biết được khâu nào bị ách tắc, từ đótạo động lực vànâng cao 

tinh thần trách nhiệm để cán bộ xử lý công việc được tốthơn.  

Với những lý do trên, có thể thấy sự cần thiết cho việc đầu tư Triển khai hệ 

thống Một cửa điện tử tại các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng làchủ 

trương cần thiết đúng với tinh thần các văn bản chỉ đạo của các cấp; thực hiện 

minh bạch hóa các thủ tục, tránh phiền hà, giảm thiểu tối đa chi phí đi lại cho 

nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.  

III. MỤC TIÊU VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu của Đề án 

a)Hoàn thiện mô hình hoạt động một cửa tại các cơ quan nội chính thành 

phố Đà Nẵng nhằm thực hiện việc triển khai hệ thống Một cửa điện tử thành 

công và hiệu quả; 

b)Tăng cườnghiệu quả đầu tư trang thiết bị để từng bước hoàn thiện cơ sở 

vật chất tại bộ phận một cửa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa các cơ 

quan nội chính thành phố Đà Nẵngvà thuận lợi khi kết nối với cá nhân, tổ chức; 

c)Cung cấp một môi trường nhất quán, cộng tácđể cơ quan nội chính thành 

phố Đà Nẵng,cá nhân, tổ chứcthực hiện đăng ký,tiếp nhận, giải quyết và tra cứu 

hồ sơdịch vụ công; 

d)Xây dựng công cụ hiệu quả nâng cao khả năng quản lý và xử lý nghiệp 

vụ chuyên môn, đảm bảo quy trình đồng bộ, đơn giản, công khai và minh bạch, 
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đảm bảo chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội; 

đ)Hướng đến mục tiêu xây dựng “Một cửa điện tử” là “4 công khai” (công 

khai về thủ tục, công khai về thời gian, công khai về lệ phí và công khai về 

người làm) và “4 hiện đại” (hiện đại về thiết bị công nghệ, hiện đại về con 

người, hiện đại về quy trình và hiện đại về phương pháp) để giải quyết các nhu 

cầu khiếu kiện của cá nhân, tổ chức mà không gây phiền hà, sách nhiễu; 

e) Đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ về CNTT, từ đó tăng cường ứng 

dụng CNTT vào công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại đơn vị góp phần 

thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển bền vững. 

2. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án 

a) Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến lược cải cách tư pháp đến 

năm 2020; 

b) Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 

quốc tế; 

c) Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp 

toàn thể lần I Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm triển khai 

một số chủ trương phát triển công nghệ thông tin của Đảng và nhà nước; 

d) Công văn số 5866/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 04 

tháng 8 năm 2014 đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan 

chủ động triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; 

đ) Công văn số 1866/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông 

thành phố Đà Nẵng ngày 02 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai mô hình một 

cửa tại các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng. 

e) Công văn số 816/CV-TA của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 

31 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai mô hình một cửa. 

IV. NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

1. Yêu cầu khi triển khai thực hiện 

- Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử theo hướng mở, đảm bảo thuận lợi 

cho việc nâng cấp, mở rộng; 
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- Xây dựng bộ thủ tục hành chính chuẩn của Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;đồng bộ, nhất quán quy trình 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ dịch vụ công giữa các phòng ban chuyên môn và các 

đơn vị; 

- Hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đảm bảo hệ thống vận hành 

thông suốt, triển khai tác nghiệp trực tuyến hiệu quả; 

- Có cơ chế hoạt động đồng bộ, thông suốt; đáp ứng được yêu cầu chuyên 

môn và yêu cầu quản lý chỉ đạo điều hành, tác nghiệp trong quá trình giải quyết 

các thủ tục hành chính; 

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu tập trung, cơ chế bảo mật theo nhiều mức và 

được phân quyền truy cập chặt chẽ; 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng khai thác, vận hành hệ thống. 

2. Mô hình Một cửa điện tử 

a)Ban hành bộ thủ tục hành chính 

Việc xây dựng và triển khai bộ thủ tục hành chính và quy trình xử lý hồ sơ 

trong phạm vi Đề án này đảm bảo đúng quy định, không vi phạm về bí mật nhà 

nước và công khai đến cá nhân, tổ chức. 

Chi tiết các thủ tục hành chính được trình bày cụ thể tạiPhụ lục 2. 

b) Đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT 

* Nhu cầu đầu tư: 

- Cơ sở vật chất: 

+ Mở rộng diện tích phòng làm việc của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

(TN&TKQ), vị trí phòng làm việc của bộ phận TN&TKQ phải ở nơi thuận tiện 

để cá nhân, tổ chức đến liên hệ giao dịch. Trong tổng diện tích phòng làm việc, 

phải dành tối thiểu 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ cho tổ chức, cá nhân; 

nơi tiếp nhận hồ sơ được bố trí thành một dãy dài và được chia ra từng ô để tiếp 

nhận hồ sơ theo từng lĩnh vực đã được quy định. Trước dãy quầy tiếp nhận hồ 

sơ, bố trí đủ ghế ngồi chờ cho cá nhân và tổ chức. Các thiết bị chuyên dụng phục 

vụ công dân phải được bố trí vị trí hợp lý, thuận tiện cho việc sử dụng. 

+ Căn cứ vào tính chất công việc, bộ phận TN&TKQ cần được trang bị các 

thiết bị như: máy vi tính, máy scan, máy in, điện thoại cố định, bàn ghế làm 

việc, màn hình LCD và các trang thiết bị khác để đáp ứng nhu cầu làm việc (chi 

tiết được trình bày cụ thể tại Phụ lục 3);  
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+ Xem xét, bố trí các trang thiết bị cần thiết để phục vụ theo hình thức trợ 

giá (hoặc cao nhất bằng giá dịch vụ bên ngoài) cho cá nhân, tổ chức khi có yêu 

cầu về photocopy, đánh máy vi tính các tài liệu, hoàn chỉnh biểu mẫu, hồ sơ, 

dịch vụ điện thoại. 

- Hạ tầng CNTT và thiết bị chuyên dụng: 

+ Hệ thống lưu điện UPS, máy in: Trang bị cho cán bộ thuộc bộ phận 

TN&TKQ. Phục vụ việc tác nghiệp với phần mềm giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

+ Access Point (Wifi): Phục vụ cho công dân kết nối internet; 

+ Hệ thống Camera giám sát: Giám sát hành vi của công dân cũng như thái 

độ phục vụ của cán bộ công chức tại bộ phận TN&TKQ trong quá trình giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính; giúp Lãnh đạo có thể theo dõi công việc tại bộ 

phận TN&TKQ từ xa thông qua mạng internet; 

+ Máy photocopy, điện thoại cố định: Phục vụ cho công dân in sao tài liệu, 

thông tin liên lạc cho công dân. 

Ghi chú: Về nội dung cải tạo phòng làm việc không đưa vào đề án này (sẽ 

triển khai hạng mục này theo nguồn kinh phí khác (dự án khác) của đơn vị). 

Chi tiết được trình bày cụ thể tại Phụ lục 3. 

- Các yêu cầu kỹ thuật đối với các hạng mục đầu tư: 

+ Cơ sở vật chất 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 
Bàn, ghế làm việc của 
CBCC 

 

 Bàn làm việc 

Làm từ gỗ công nghiệp phủ Melamine (MFC) cao 
cấp nhập khẩu chống cháy, chống trầy xước, dễ vệ 
sinh lau chùi; Kích thước: W1200 x D700 x 
H750mm 

 Ghế làm việc 

Ghế xoay lưới có bánh xe di chuyển, bộ piston khí 
nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp; Kích thước: 
W350 x D515 x H(835-960)mm; Chất liệu: Khung 
tựa nhựa, đệm bọc vải lưới xốp, chân nhựa, tay nhữa 
chữ T 

2 Ghế ngồi Ghé ngồi cho công dân. Chất liệu gỗ tự nhiên 

3 Máy điều hòa nhiệt độ 

Máy điều hòa 12000BTU. Nguồn điện 220v, 1 pha, 
50hz/60hz. Công suất lạnh: 11,900 Btu/h (5Kw).  
Kích thước:  
- Dàn lạnh (CxRxS): 283x770x203;  
- Dàn nóng (CxRxS): 550x658x275 
Trọng lượng: Dạn lạnh: 8kg, dàn nóng: 32kg 
Loại gas: R32 
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Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

4 Điện thoại cố định 

Màn hình LCD hiển thị số gọi đến và đi 
Chức năng gọi lại 1 cuộc gọi gần nhất 
Danh bạ có thể lưu tên và số được 50 số 
Lưu 50 số gọi đến và 10 số vừa gọi đi 
Chức năng loa ngoài 2 chiều 

5 Quạt điện 

Loại quạt: Quạt treo tường 45W 
Chức năng: Làm mát 
Số cánh quạt: 3 cánh 
Đường kính cánh quạt: 40cm 
Tốc độ gió: 3 mức 
Chế độ gió: Gió thường 
Loại motor: Bạc thau 
Kích thước: Ngang 46cm - Cao 46cm - Sâu 40cm 

6 Tủ đựng hồ sơ 

Tủ hồ sơ mặt hình chữ nhật 
Tủ gồm 2 khoang 
- Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở 
- Khoang dưới có 2 cánh sắt mở 
Kích thước: W1000 x D450 x H1830mm 
Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, tay nắm bằng nhôm. 

+ Hạ tầng Công nghệ thông tin 

Stt Hạng mục/thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Máy tính 
Intel Core i5 (3.7 Ghz, 6MCache) / Ram 4GB DDR3 / 
HDD 1TB 7200rpm / DVDRW / Key + mouse/Wifi + 
Bluetooth / Ubuntu. Mornitor 19,5 Inch LED    

2 Máy in 
Máy in khổ giấy A4. In 2 mặt. Hỗ trợ kết nối wifi, LAN, 
USB 

3 Access Point 

Bộ phát wifi chuẩn N phát 2 băng tần 2.4 và 5GHz tốc 
độ N600Mbps (300+300Mbps). 4 port LAN, 1 port 
WAN, 1 port USB 2.0. Hỗ trợ Firewwall ngăn chặn truy 
cập internet theo các chính sách, hỗ trợ 20 uses 

4 
Hệ thống Camera 
giám sát 

 

 

Camera 

Camera: Loại camera IP Hồng ngoại. Độ phân giải: 4 
Megapixel 
Cảm biến hình ảnh: 1/3' Progressive Scan CMOS 
Độ nhạy sáng tối thiểu: 0,03 lux 
Tố độ ghi hình: 30 fps@1920x1080 
Tầm quan sát: 40m 
Tiêu chuẩn IP66 

Đầu ghi 

Đầu ghi hình 8 kênh 
Chuẩn nén hình ảnh 
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 
Hỗ trợ cấp nguồn POE trực tiếp từ đầu ghi hình 
Hỗ trợ 2 ổ cứng SÂT dung lượng lưu trữ mỗi ổ 6TB 

Ổ cứng  
Ổ cứng 6TB. Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s) 
Dung lượng lưu trữ: 6TB 
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Stt Hạng mục/thiết bị Thông số kỹ thuật 
Tốc độ ghi dữ liệu: 175 MB/s 
Tốc độ vòng quay: 5400 RPM 
Bộ nhớ đệm: 64MB 

Ti vi hiển thị 
Tivi 43 inches Smart TV. Độ phân giải: 1920x1080. Tần 
số quét: 100Hz; cổng kết nối: HDMI, AV, USB… 

Dây tín hiệu   
Dây cáp mạng UTP 
Cat6 

 

Dây điện nguồn 
2x1,5mm 

 

5 
TV hiển thị thông 
báo tình hình xử lý 
hồ sơ 

 

 

Màn hình TV hiển 
thị 

SMART TIVI LG 43 INCH 43LJ550T. 
Độ phân giải: 1920x1080. Tần số quét: 50Hz; cổng kết 
nối: HDMI, AV, USB… 

Máy tính  
Máy tính để bàn Intel Core i5 (3.7 Ghz, 6MCache) / 
Ram 4GB DDR3 / HDD 1TB 7200rpm / DVDRW / Key 
+ mouse/Wifi + Bluetooth / Ubuntu 

Phụ kiện đi kèm Dây cáp HDMI 20m 

6 
Máy tra cứu cảm 
ứng (máy tính, màn 
hình cảm ứng, tủ) 

* Màn hình cảm ứng 21.5" S2240T và máy tính bộ 
DELL Optiplex 3050MT. 
CPU Intel Core i5 6500 (3.2Ghz, 6MB Cache, 
LGA1151) SKYLAKE, Intel H110 Chipset, DDR4 4GB 
Bus 2133Mhz long DIM (2 slot), 500GB SATA 
7200rpm, DVD-RW, Mouse, Keyboard, Monitor cảm 
ứng 21.5'' 
* Tủ để máy tra cứu 
Kích thước: 450 x 300 x 900mm. Chất liệu: làm từ gỗ 
công nghiệp phủ Melamine (MFC) cao cấp nhập khẩu 
chống cháy, chống trầy sước, chống thấm nước dễ lau 
chùi. 

7 Máy photocopy 

Coppy, in mạng, scan mạng 
Tốc độ coppy, in: 30 trang/ phút (A4) 
Độ phân giải sao, chụp/ in 600x600dpi 
Khổ giấy tối đa: A3 

8 Bộ lưu điện UPS 

Công suất: 2000VA/1200W - Công nghệ Line 
Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải 
điện áp đầu vào rộng từ 170-280V - Điện áp đầu ra 
230V - Tần số 50/60Hz (tự động nhận) - Kết nối PC qua 
cổng USB - Có thể giám sát qua phần mềm UPS 
Companion - Có cổng bảo vệ đường internet/ thoại / fax 
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* Phương án đầu tư: 

- Phương án 1: Đầu tư đầy đủ các nhu cầu trang thiết bị của các cơ quan 

Nội chính (theo nhu cầu trang thiết bị từ các đơn vị) phục vụ công tác cải cách 

hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý của các đơn vị. 

- Phương án 2: Chỉ đầu tư các trang thiết bị cần thiết, cơ bản phục vụ vận 

hành hệ thống Một cửa điện tử tại các cơ quan Nội chính, bao gồm các hạng 

mục: 

+ Máy tính chuyên dụng; 

+ Máy in. 

Chi tiết hạ tầng, thiết bị CNTT và cơ sở vật chất cần đầu tư được trình bày 

tại Phụ lục 4. 

c)Phần mềm Một cửa điện tử 

- Mô hình tổng thể  

PHÂN HỆ TIẾP NHẬN VÀ 
TRẢ HỒ SƠ

PHÂN HỆ TRA CỨU HỒ SƠ

PHÂN HỆ XỬ LÝ HỒ SƠ

PHÂN HỆ BÁO CÁO 
THỐNG KÊ

PHÂN HỆ LIÊN THÔNG
 HỒ SƠ

PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

K
Ế

T
 N

Ố
I

RouterMonitor

PrinterLaptopComputer

Server Hub

THIẾT BỊ 

PHẦN CỨNG
Smartphone

Kios tra cứu 
thông tin

Công dân/ 
Tổ chức

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

Tòa án nhân dân các quận/huyện

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

Viện kiểm sát nhân dân các quận/huyện

Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

Chi cục thi hành án dân sự các quận/huyện

GIAO TIẾP

 

Hình 1. Mô hình tổng thể hệ thống 
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d) Mô hình chức năng phần mềm 

PHẦN MỀM TIN HỌC HÓA TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT 
HỒ SƠ TTHC THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

CB tiếp nhận

Lãnh đạo

Công dân/ Tổ chức

CB trả 
kết quả

PHÂN HỆ HỖ TRỢ – GIAO TIẾP CÔNG 
DÂN

PHÂN HỆ TRA CỨU HỒ SƠ

PHÂN HỆ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

PHÂN HỆ XỬ LÝ (Luân chuyển/Phối 
hợp giải quyết) HỒ SƠ TTHC

PHÂN HỆ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TTHC

PHÂN HỆ BÁO CÁO - THỐNG KÊ 
HỒ SƠ TTHC

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ  DANH MỤC, 
CÁC HỒ SƠ, BIỂU MẪU

PHÂN HỆ GIAO TIẾP VỚI CÁC HỆ 
THỐNG KHÁC

CB tiếp nhận

Lãnh đạo

Công dân/Tổ chức

CB trả 
kết quả

Quản trị hệ thống

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

PHÂN HỆ LIÊN THÔNG HỒ SƠ

 
Hình 2. Mô hình chức năng hệ thống 

Các phân hệ chức năng của hệ thống 

(1) Phân hệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận TN&TKQ. 

- Bao gồm các chức năng sau: 

+Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật và in phiếu biên nhận hồ sơ; 

+ Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ liên thông; 

+ In nội dung hướng dẫn, thủ tục giải quyết hồ sơ cho công dân khi có yêu 

cầu; 

+ Cập nhật danh mục tài liệu của hồ sơ; 

+ Bàn giao hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, in phiếu bàn giao hồ sơ cho bộ 

phận chuyên môn; 

+ Yêu cầu và nhận hồ sơ bổ sung; 

+ Theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ của các bộ phận chuyên môn; 

+ Xem danh sách hồ sơ chờ trả kết quả; 

+ Cập nhật thông tin trả kết quả cho công dân (lệ phí, thời gian trả,…). 

(2) Phân hệ thụ lý hồ sơ: 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức các bộ phận chuyên môn. 

- Bao gồm các chức năng sau: 
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+ Phân công thụ lý hồ sơ; 

+ Cập nhật các ý kiến trao đổi trong quá trình thụ lý hồ sơ; 

+ Cập nhật danh mục tài liệu của hồ sơ; 

+ Cập nhật nội dung chi tiết giải quyết hồ sơ; 

+ Lưu trữ nội dung chi tiết công việc giải quyết hồ sơ; 

+ In nội dung giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo ký; 

+ Trình lãnh đạo ký và chuyển trả bộ phận TN&TKQ; 

+ Vào sổ, ban hành văn bản đầu ra liên quan; 

+ Cập nhật lý do trễ hẹn hồ sơ; 

+ In sổ theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ. 

(3) Phân hệ phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: 

- Đối tượng: Lãnh đạo. 

- Bao gồm các chức năng sau: 

+ Xem danh sách hồ sơ đang trình ký; 

+ Phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; 

+ Cập nhật ý kiến chỉ đạo giải quyết hồ sơ; 

+ Theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ của các cán bộ chuyên môn. 

(4) Phân hệ liên thông hồ sơ: 

- Đối tượng: Cán bộ TN&TKQ, Cán bộ xử lý chuyên môn. 

- Bao gồm các chức năng sau: 

+ Gửi hồ sơ liên thông 

+ Tiếp nhận hồ sơ liên thông; 

+ Từ chối hồ sơ liên thông; 

+ Xử lý hồ sơ liên thông; 

+ Yêu cầu bổ sung hồ sơ liên thông; 

+ Yêu cầu rút hồ sơ liên thông; 

+ Trả kết quả hồ sơ liên thông. 

(5) Phân hệ kết xuất báo cáo: 

- Đối tượng: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức. 
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+ Chuyên viên: chỉ xem được báo cáo lĩnh vực mà chuyên viên đó phụ 

trách của đơn vị đó. 

+ Trưởng bộ phận: chỉ xem các lĩnh vực mà bộ phận mình phụ trách tại đơn 

vị đó. 

+ Lãnh đạo: xem tất cả các hồ sơ thụ lý của đơn vị. 

- Bao gồm các chức năng sau:Kết xuất các loại sổ, báo cáo thống kê, ví dụ: 

+ Số TN&TKQ hồ sơ TTHC; 

+ Thống kê tổng hợp về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC (số hồ 

sơ đã tiếp nhận, số hồ sơ đã giải quyết, số hồ sơ đang giải quyết, số hồ sơ chậm 

giải quyết); 

+ Thống kê tổng hợp về lệ phí đã thu, thống kế số lượng hồ sơ theo lĩnh 

vực, theo đơn vị, theo khoảng thời gian… 

(6) Phân hệtra cứu hồ sơ: 

- Đối tượng: Cá nhân, tổ chức. 

- Phục vụ công dân tìm kiếm,tra cứu tình trạng và tiến độ xử lý hồ sơ thủ 

tục hành chính và tra cứu bộ thủ tục hành chính. 

(7) Phân hệ giao tiếp công dân: 

- Đối tượng: Cá nhân, tổ chức. 

- Bao gồm các chức năng sau: 

+ Xem thông tin thủ tục hành chính 

+ Cá nhân, tổ chức có thể xem tình trạng hồ sơ trên mạng (Internet) nếu 

đăng nhập mã hồ sơ vào hệ thống.  

+ Thông báo tiến độ xử lý hồ sơ cho các nhân, tổ chức thông qua email, 

SMS (nếu có). 

(8) Phân hệ trao đổi thông tin với các hệ thống khác: 

- Đối tượng: Quản trị hệ thống. 

- Bao gồm các chức năng sau: 

+ Giao tiếp và trao đổi thông tin qua các thiết bị có cài đặt tính năng đọc 

mã vạch/ mã QR code. 

+ Giao tiếp và trao đổi thông tin với mà hình cảm ứng phục vụ tra cứu hồ 

sơ. 
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+ Giao tiếp và trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác như hệ thống email, 

hệ thống chính quyền điện tử, các hệ thống quản lý chuyên ngành của các cơ 

quan,... 

(9) Phân hệ quản trị hệ thống: 

- Đối tượng: Quản trị hệ thống. 

- Bao gồm các chức năng sau: 

+ Quản trị thông tin danh mục; 

+ Quản trị bộ thủ tục hành chính; 

+ Quản trị cơ quan, phòng ban; 

+ Quản trị người sử dụng; 

+ Phân quyền người sử dụng; 

+ Các chức năng quản trị khác. 

3. Giải pháp công nghệ 

Xây dựng, triển khai hệ thống MCĐT độc lập cho các cơ quan Nội chính, 

được cài đặt tại máy chủ dùng riêng tại Trung tâm dữ liệuthành phố Đà Nẵng và 

thiết lập mạng riêng ảo (VPN) để tạo kênh truyền dữ liệu riêng. 

- Công nghệ: Phần mềm được xây dựng dựa trên nền tảng kỹ thuật, công 

nghệ của eGovFrame, như sau: 

+ Ngôn ngữ lập trình: Java; 

+ Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL; 

+ Webserver: Jboss/ Apache Tomcat; 

+ Hệ điều hành máy chủ: Linux. 

- Phương thức hosting: Phần mềm được cài đặt trên hệ thống máy chủ và 

hosting tại Trung tâm Dữ liệu (Data center) của thành phố Đà Nẵng (được cài 

đặt tách riêng với Hệ thống eGov hiện hành). 

4. Quy mô triển khai 

Triển khai hệ thống tại các cơ quan, đơn vị sau:  

a)Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng: 

+Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

+ Tòa án nhân dân quận Hải Châu; 

+ Tòa án nhân dân quận Thanh Khê; 

+ Tòa án nhân dân quận Sơn Trà; 
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+ Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn; 

+ Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ; 

+ Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu; 

+ Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang. 

b)Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: 

+ Viện kiểm sát nhân dân thành phố; 

+ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu; 

+ Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê; 

+ Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn; 

+ Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà; 

+ Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ; 

+ Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu. 

c) Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng: 

+ Cục thi hành án dân sự Thành phố; 

+ Chi cục thi hành án dân sự quận Hải Châu; 

+ Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê; 

+ Chi cục thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn; 

+ Chi cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà; 

+ Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ; 

+ Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu; 

+ Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Vang. 

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

1. Kế hoạch triển khai theo Phương án 1 

Stt Các mốc thực hiện Thời gian thực hiện 
1 Xây dựng Đề án trình UBND thành phố phê duyệt 03/2018 
2 Trình thẩm định và phê duyệt đề án 04/2018 
3 Tổ chức triển khai Đề án 05/2018 – 12/2019 

3.1 Tổ chức triển khai hạng mục phần mềm  
- Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử 07-08/2018 
- Cài đặt phần mềm và nhập liệu ban đầu 09/2018 
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm 09/2018 
- Đưa phần mềm vào sử dụng thực tế 09/2018 
- Tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện hạng mục phần mềm 12/2018 

3.2 
Tổ chức triển khai hạng mục Đầu tư cơ sở vật chất và 
hạ tầng, thiết bị CNTT 

07/2018-09/2019 

4 Bắt đầu vận hành mô hình Một cửa điện tử 09-11/2019 
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Stt Các mốc thực hiện Thời gian thực hiện 
5 Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 12/2019 

2. Kế hoạch triển khai theo Phương án 2 

Stt Các mốc thực hiện Thời gian thực hiện 

1 Xây dựng Đề án trình UBND thành phố phê duyệt 03/2018 

2 Trình thẩm định và phê duyệt đề án 04/2018 

3 Tổ chức triển khai Đề án 05/2018 – 2020 

3.1 Tổ chức triển khai hạng mục phần mềm  

- Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử 07-08/2018 

- Cài đặt phần mềm và nhập liệu ban đầu 09/2018 

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm 09/2018 

- Đưa phần mềm vào sử dụng thực tế 09/2018 

- Tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện hạng mục phần mềm 12/2018 

3.2 Đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng, thiết bị CNTT 07-08/2018 

4 Bắt đầu vận hành mô hình Một cửa điện tử 09-11/2018 

5 Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 12/2018 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tổng dự toán 

- Kinh phí thực hiện theo Phương án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng đầy đủ theo 

yêu cầu của các đơn vị 
Đơn vị tính: Đồng 

Stt Hạng mục 
Tổng dự toán  

(Đã bao gồm thuế 
VAT) 

1 Nâng cấp và triển khai phần mềm Một cửa điện tử 1.496.460.281 
2 Đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT 4,868,145,908 
  Tổng cộng 6,364,606,189 

Tổng kinh phí thực hiện:6,365,000,000VNĐ (Đã làm tròn) 

(Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn./.) 

- Kinh phí thực hiện theo Phương án 2: Đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản đảm 

bảo vận hành hệ thống Một cửa điện tử 

Đơn vị tính: Đồng 

Stt Hạng mục 
Tổng dự toán  

(Đã bao gồm thuế 
VAT) 

1 Nâng cấp và triển khai phần mềm Một cửa điện tử 1,496,460,281 
2 Đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT 630,792,254 
  Tổng cộng 2,127,252,535 
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Tổng kinh phí thực hiện: 2,127,000,000 VNĐ (Đã làm tròn) 

(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn./.) 
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2.Chi phí Nâng cấp và triển khai phần mềm Một cửa điện tử 

TT Hạng mục 
Ký 

hiệu 
Công thức 

 Tổng giá trị dự toán  
Ghi chú  Giá trị trước 

thuế  
 Thuế 
GTGT  

 Giá trị sau 
thuế  

I CHI PHÍ MUA SẮM Gtb 
 

1.251.522.000 - 1.251.522.000 
Nâng cấp và triển 
khai Phần mềm 
Một cửa điện tử  

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gql Gtb x 2,809% 35.155.253 3.515.525 38.670.778 2378/QĐ-BTTTT 
III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ Gtv Gtv1+ Gtv2 + Gtv3 56.666.481 5.666.648 62.333.129   
1 Chi phí lập dự án đầu tư Gtv1 Gtb x 0.992% 12.415.098 1.241.510 13.656.608 

2378/QĐ-BTTTT 
2 

Chi phí lập thiết kế thi công 
và dự toán 

Gtv2 Gtb x 3.376% 42.251.383 4.225.138 46.476.521 

3 
Chi phí lập hồ sơ yêu cầu 
(HSYC) 

Gtv3 Gtb x 0,1% ( >= 1.000.000 ) 1.000.000 100.000 1.100.000 
63/2014/NĐ-CP 

4 
Chi phí đánh giá hồ sơ đề 
xuất 

Gtv4 Gtb x 0,1% ( >= 1.000.000 ) 1.000.000 100.000 1.100.000 

IV CHI PHÍ KHÁC Gk Gk1+ … + Gk5 8.000.000 800.000 8.800.000   

1 
Chi phí thẩm tra tính hiệu quả 
và tính khả thi của dự án 

Gk1 Gtb x 0.126% (>= 2.000.000) 2.000.000 200.000 2.200.000 

2378/QĐ-BTTTT 
2 

Chi phí thẩm tra thiết kế thi 
công 

Gk2 Gtb x 0.095% (>= 2.000.000) 2.000.000 200.000 2.200.000 

3 Chi phí thẩm tra dự toán Gk3 Gtb x 0.085% (>= 2.000.000) 2.000.000 200.000 2.200.000 

4 Chi phí thẩm định HSYC Gk4 
Gtb x 0,05% 

( >= 1.000.000 ) 
1.000.000 100.000 1.100.000 

63/2014/NĐ-CP 
5 

Chi phí thẩm định kết quả chỉ 
định thầu 

Gk5 
Gtb x 0,05% 

( >= 1.000.000 ) 
1.000.000 100.000 1.100.000 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp (Gtb+Gql+Gtv+Gk)*10% 135.134.373 - 135.134.373   

  TỔNG CỘNG Gpm 
Gtb + Gql + Gtv + Gk + 

Gdp 
1.486.478.107 9.982.173 1.496.460.281   
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3. Đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT 

a)Kinh phí thực hiện theo Phương án 1: 

TT Hạng mục 
Giá trị dự toán từng hạng mục 

Tổng dự toán 
 (Đã bao gồm VAT) 

Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị nhà làm việc 

Hạ tầng CNTT và 
thiết bị chuyên dụng 

I CHI PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ 828,932,940  2,927,651,650  3,756,584,590  
II CHI PHÍ LẮP ĐẶT -   255,686,654  255,686,654  
III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 27,205,579  84,167,465  111,373,044  
IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 86,369,851  144,299,999  230,669,850  
1 Chi phí lập dự án 9,234,313  31,578,716  40,813,029  
2 Chi phí khảo sát lập thiết kế    35,779,996  35,779,996  
3 Chi phí lập thiết kế thi công và dự toán 4,973,598  47,718,241  52,691,839  
4 Chi phí lập hồ sơ mời thầu 1,100,000  3,183,338  4,283,338  
5 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 1,100,000  3,183,338  4,283,338  
6 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 69,961,940  22,856,369  92,818,309  
V CHI PHÍ KHÁC 24,217,039  83,935,905  108,152,945  
1 Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án 1,691,023  3,342,505  5,033,528  
2 Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật -   2,769,504  2,769,504  
3 Chi phí thẩm định dự toán -   2,483,004  2,483,004  
4 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu 1,100,000  1,591,669  2,691,669  
5 Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu 1,100,000  1,591,669  2,691,669  
6 Chi phí thẩm định giá 2,175,949  7,685,086  9,861,035  
7 Chi phí thẩm tra giá thiết bị 1,326,293  3,571,735  4,898,028  
8 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 6,267,681  22,688,508  28,956,189  
9 Chi phí kiểm toán 10,556,094  38,212,225  48,768,318  

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG 87,884,128  317,794,698  405,678,826  
  TỔNG CỘNG 1,054,609,537  3,813,536,371  4,868,145,908  

 



29 

 

b) Kinh phí thực hiện theo Phương án 2: 

Stt Hạng mục 
Ký 

hiệu 
Công thức 

 Tổng giá trị dự toán  
Ghi chú  Giá trị 

trước thuế  
 Thuế 
GTGT  

 Giá trị sau 
thuế  

I CHI PHÍ MUA SẮM Gtb 
Bảng chi phí thiết bị hạ 

tầng CNTT 
446,250,000 44,625,000 490,875,000   

III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gql Gtb*2.644% 11,798,850 1,179,885 12,978,735 2378/QĐ-BTTTT 
IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ Gtv Gtv1+…+Gtv6 48,847,432 4,884,743 53,732,175   
1 Chi phí lập dự án đầu tư Gtv1 Gtb*0.992% 4,426,800 442,680 4,869,480 2378/QĐ-BTTTT 
2 Chi phí khảo sát lập thiết kế  Gtv2 Phụ lục 01 32,527,269 3,252,727 35,779,996   
3 Chi phí lập thiết kế thi công và dự toán Gtv3 Gtb*1.499% 6,689,288 668,929 7,358,216 2378/QĐ-BTTTT 
4 Chi phí lập hồ sơ mời thầu Gtv4 Gtb x 0.1%>=1.000.000 1,000,000 100,000 1,100,000 

63/2014/NĐ-CP 
5 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu Gtv5 Gtb x 0.1%>=1.000.000 1,000,000 100,000 1,100,000 
6 Chi phí giám sát thi công Gtv6 Gtb*0.718% 3,204,075 320,408 3,524,483 2378/QĐ-BTTTT 
V CHI PHÍ KHÁC Gk Gk1+ …+Gk9 18,763,930 1,876,393 20,640,323   

1 
Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính 
khả thi của dự án 

Gk1 Gtb*0.105%(>=2.000.000) 2,000,000 200,000 2,200,000 
2378/QĐ-BTTTT 

2 Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật Gk2 Gtb x 0,087%(>=2.000.000) 2,000,000 200,000 2,200,000 
3 Chi phí thẩm định dự toán xây dựng Gk3 Gtb x 0,078%(>=2.000.000) 2,000,000 200,000 2,200,000 
4 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu Gk4 Gtb x 0.05%>=1.000.000 1,000,000 100,000 1,100,000 

63/2014/NĐ-CP 
5 Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu Gk5 Gtb x 0.05%>=0.000.000 1,000,000 100,000 1,100,000 
6 Chi phí thẩm định giá Gk6 Gtb x 0,2625% 1,171,406 117,141 1,288,547 Tạm tính 

7 Chi phí thẩm tra giá thiết bị Gk7 Gtb*0.122% 544,425 54,443 598,868 
Quy định của Sở 
Tài chính TP ĐN 

8 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Gk8 GTCT x 0.95% x 70% 3,370,860 337,086 3,707,946 
09/2016/TT-BTC 

9 Chi phí kiểm toán Gk9 GTCT x 1.6% x 70% 5,677,238 567,724 6,244,962 
VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp (Gtb+Gql+Gtv+Gk)*10% 52,566,021 - 52,566,021   

  TỔNG CỘNG 
Gcn

tt 
Gtb+Gql+Gtv+Gk+Gdp 578,226,233 52,566,021 630,792,254   
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VII. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Stt Hạng mục Nguồn kinh 
phí 

Ghi chú 

1 
Xây dựng và triển 
khai phần mềm Một 
cửa điện tử 

Nguồn ngân 
sách UBND 
thành phố 

Phân bổ trong năm 2018 

2 
Đầu tư cơ sở vật chất 
và hạ tầng CNTT 

Các cơ quan, 
đơn vị tự bố 
trínguồn kinh 
phí thực hiện 

Tùy theo khả năng của từng cơ 
quan, đơn vị mà có thể cân đối 
nguồn lực và chọn lựaphương 
án đầu tư cho phù hợp 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 

a) Chủ trì xây dựng và triển khai Đề án;  

b) Tham mưu trình UBND thành phố Đề án “Một cửa điện tử tại các cơ 

quan nội chính thành phố Đà Nẵng”; 

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ sau 

khi Đề án được phê duyệt; chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết mô hình về việc triển 

khai Đề án. 

2. Các cơ quan Nội chính:Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cục thi hành án dân sự thành phố 

Đà Nẵng, Tòa án nhân dân quận huyện, Viện kiểm sát nhân dân quận 

huyện, Cục thi hành án dân sự quận huyện 

a) Phối hợp với cơ quan cấp trên và đơn vị tư vấn trong việc khảo sát 

nghiệp vụ chuyên môn, cung cấp, thu thập dữ liệu quản lý, báo cáo liên quan 

trong suốt quá trình xây dựng phần mềm. 

b) Bố trí nguồn vốn và triển khai đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà 

làm việc tại bộ phận một cửa và đầu tư hạ tầng CNTT và thiết bị chuyên dụng 

phục vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

đơn vị của mình. 

3. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 

a) Hỗ trợ các cơ quan nội chính trong việc xây dựng và ban hành bộ thủ tục 

hành chính công. 

b) Hỗ trợ xây dựng và ban hành Quy chế sử dụng và vận hành hệ thống 

Một cửa điện tử tại các cơ quan nội chính. 

4. Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách và lồng ghép các 

nguồn vốn đảm bảo đủ kinh phí thực hiện hạng mục nâng cấp và triển khai phần 
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mềm Một cửa điện tử thuộc đề án theo đúng tiến độ đề ra. Hướng dẫn các đơn vị 

về quản lý tài chính; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các 

nguồn huy động trong thực hiện đề án. 

b) Thẩm định và cân đối nguồn kinh phí ngân sách thành phố triển khai 

thực hiện Kế hoạch hằng năm, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham 

mưu, đề xuất với UBND thành phố về cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư đảm 

bảo kinh phí để triển khai thực hiện đề án. 

b) Hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo đúng 

quy định hiện hành. 

6. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng 

a) Khảo sát yêu cầu lập đề án 

- Khảo sát hiện trạng, khảo sát yêu cầu triển khai hệ thống Một cửa điện tử 

tại các đơn vị sử dụng; 

- Xây dựng đề án trình phê duyệt; 

- Chuẩn bị cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng các quy trình làm việc. 

b) Nâng cấp phần mềm và triển khai phần mềm 

- Nâng cấp phần mềm; 

- Chạy thử, kiểm lỗi; 

- Đưa phần mềm vào sử dụng thử nghiệm; 

- Cập nhật dữ liệu ban đầu; 

- Thu thập, tổng hợp ý kiến góp ý; 

- Điều chỉnh theo những ý kiến góp ý; 

- Đưa ra phiên bản chính thức. 

c) Triển khai, đào tạo, hướng dẫn sử dụng 

- Cài đặt và triển khai phần mềm đến các đơn vị thụ hưởng trong phạm vi 

Đề án; 

- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị tham gia vận hành hệ thống phần mềm; 

- Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình sử dụng hệ thống. 

d) Bảo trì bảo dưỡng 

- Thực hiện bảo trì phần mềm định kỳ và đột xuất (nếu có); 

- Xử lý sự cố phát sinh xuất phát hỗ trợ bảo hành và hiệu chỉnh phần mềm 

cho đến khi hệ thống phần mềm hoạt động ổn định. 
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IX. KẾT LUẬN 

Đề án “Triển khai hệ thống Một cửa các cơ quan nội chính thành phố Đà 

Nẵng” là một chủ trương thiết thực, hướng đến việc thực hiện mục tiêu cải cách 

hành chính nhằm góp phần xây dựng “công sở điện tử” của các cơ quan nội 

chính,đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công; tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến; tăng cường trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và hướng tới công khai, minh bạch, đơn 

giản và rõ ràng. 

Xây dựng đề án còn góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển bền 

vững, văn minh và hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các 

cơ quan nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử./. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Huỳnh Đức Thơ 
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PHỤ LỤC 1. 

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ  

TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN&TRẢ KẾT QUẢ 

(Kèm theo Đề án Triển khai hệ thống Một cửa điện tử tại các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng) 
1. Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Stt Nội dung ĐVT 
TAND 
Thành 

phố 

TAND 
Q. Hải 
Châu 

TAND Q. 
Thanh 

Khê 

TAND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn 

TAND 
Q. Sơn 

Trà 

TAND 
Q. Cẩm 

Lệ 

TAND 
Q. Liên 
Chiểu 

TAND 
H. Hòa 
Vang  

Tổng 
cộng 

I Nguồn nhân lực                   
 

1 Cán bộ, công chức tiếp nhận người 4 1 1 2 1 1 1 1 12 

2 
Phó Văn phòng phụ trách bộ 
phận TN&TKQ 

người 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
CBCC có trình độ tin học (đại 
học trở lên) 

người 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

II Cơ sở vật chất                   
 

1 Diện tích phòng làm việc m2 30 15 15 12 15 15 15 15 132 

2 Bàn làm việc của CBCC cái 5 1 1 1 1 1 1 1 12 
3 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 5 2 2 1 2 2 2 2 18 
4 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 10 2 2 4 2 2 2 2 26 
5 Máy điều hoà nhiệt độ cái 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
6 Điện thoại cố định cái 2 1 1 1 1 1 1 1 9 
7 Quạt điện cái 4 1 1 1 1 1 1 1 11 
8 Tủ đựng hồ sơ cái 4 1 1 1 1 1 1 1 11 

III Hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng 

1 Máy trạm (máy tính) bộ 5 1 1 1 1 1 1 1 12 
2 Máy in cái 4 1 1 1 1 1 1 1 11 
3 Access Point (Wifi) cái 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 Hệ thống Camera giám sát cái 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
5 Hệ thống mạng LAN HT 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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2. Viện kiểm sát nhân dânthành phố Đà Nẵng 

TT Nội dung ĐVT 
VKSND 
Thành 

phố 

VKSND 
Q. Hải 
Châu 

VKSND 
Q. Thanh 

Khê 

VKSND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn 

VKSND 
Q. Sơn 

Trà 

VKSND 
Q. Cẩm 

Lệ 

VKSND 
Q. Liên 
Chiểu 

VKSND 
H. Hòa 
Vang 

I Nguồn nhân lực                   
1 Cán bộ, công chức tiếp nhận người 3 1 1 1 1 1 0 1 

2 
CBCC có trình độ tin học (đại học trở 
lên) 

người 2 0 0 0 0 0 0 0 

II Cơ sở vật chất                   
1 Diện tích phòng làm viêc m2 12 15 15 12 0 9 0 16 
2 Bàn làm việc của CBCC cái 2 1 1 1 1 1 0 1 
3 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 2 1 1 1 1 1 0 1 
4 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Máy điều hoà nhiệt độ cái 1 0 0 1 1 1 0 0 
6 Điện thoại cố định cái 1 1 0 0 1 0 1 1 
7 Quạt điện   1 1 1 1 1 1 0 1 
8 Tủ đựng hồ sơ cái 1 1 1 0 1 1 0 1 

III Hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng           
1 Máy in chiếc 0 1 0 1 1 1 0 1 
2 Access Point (Wifi) cái 1 1 0 0 1 1 0 1 
3 Hệ thống Camera giám sát cái 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Máy photocopy cái 0 1 1 0 1 0 0 1 
5 Hệ thống lưu điện UPS cái 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
3. Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 

TT Nội dung ĐVT 
Cục 

THAD
S TP 

CCTHA
DS Hải 
Châu 

CCTHAD
S Thanh 

Khê 

CCTHADS 
Q. Ngũ 

Hành Sơn 

CCTHAD
S Q. Sơn 

Trà 

CCTHA
DS Q. 

Cẩm Lệ 

CCTHAD
S Q. Liên 

Chiểu 

CCTHAD
S H. Hòa 

Vang 

I Nguồn nhân lực          
1 Cán bộ, công chức tiếp nhận người 2 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Nội dung ĐVT 
Cục 

THAD
S TP 

CCTHA
DS Hải 
Châu 

CCTHAD
S Thanh 

Khê 

CCTHADS 
Q. Ngũ 

Hành Sơn 

CCTHAD
S Q. Sơn 

Trà 

CCTHA
DS Q. 

Cẩm Lệ 

CCTHAD
S Q. Liên 

Chiểu 

CCTHAD
S H. Hòa 

Vang 

2 
Phó Văn phòng phụ trách bộ phận 
TN&TKQ 

người 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
CBCC có trình độ tin học (đại học 
trở lên) 

người 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Cơ sở vật chất          
1 Diện tích phòng làm viêc m2 25 20 15 15 25 25 25 20 
2 Bàn làm việc của CBCC cái 2 1 1 1 1 1 1 1 
3 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 2 1 1 1 1 1 1 1 
4 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Máy điều hoà nhiệt độ cái 1 0 0 0 0 0 0 0 
6 Điện thoại cố định cái 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 Quạt điện cái 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Tủ đựng hồ sơ cái 1 1 1 1 1 1 1 1 

III Hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng      
1 Máy trạm  bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Máy in chiếc 1 1 1 0 1 1 1 0 
3 Access Point (Wifi) cái 1 1 1 0 0 1 0 0 
4 Hệ thống Camera giám sát cái 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Hệ thống hiển thị tình hình giải 
quyết hồ sơ trong ngày 

bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Hệ thống màn hình Plasma có chức 
năng TV phục vụ hiển thị thông tin 

cái 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Hệ thống xếp hàng tự động hệ thống 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Hệ thống thiết bị đọc mã vạch hệ thống 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Hệ thống màn hình cảm ứng hệ thống 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Hệ thống mạng LAN hệ thống 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Máy photocopy cái 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Hệ thống lưu điện UPS cái 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PHỤ LỤC 2. 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Đề án Triển khai hệ thống Một cửa điện tử tại các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng) 

1. Thủ tục hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Stt Tên thủ tục hành chính Ghi chú 
I Thủ tục hành chính Sơ thẩm   
  Nhóm Khởi kiện vụ án   
1 Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự    
2 Thủ tục hôn nhân - gia đình   
3 Thủ tục khởi kiện án kinh doanh thương mại   
4 Thủ tục khởi kiện án lao động   
5 Thủ tục khởi kiện án hành chính   
  Nhóm các thủ tục khác   
6 Thủ tục tuyên bố phá sản   
7 Sao lục bản án và quyết định của Tòa án nhân dân (Văn thư-lưu trữ)   
8 Thủ tục tạm hoãn chấp hành hình phạt   
9 Yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời   

II Thủ tục hành chính Phúc thẩm   
10 Thủ tục thụ lý hồ sơ các loại: Hình sự, Dân sự,…    
11 Thủ tục kháng cáo quá hạn, kháng nghị   
12 Thủ tục khiếu nại án hành chính   
13 Thủ tục tất cả các đơn thư liên quan đến Hình sự: trình bày, cứu xét, nhân thân…   
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2. Thủ tục hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Stt Tên thủ tục hành chính Ghi chú 
I Lĩnh vực Tiếp dân   
1 Thủ tục Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại đơn   
II Lĩnh vực Khiếu nại   

2 
Thủ tục Giải quyết đơn khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng cơ quan điều 
tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

  

3 Thủ tục Giải quyết đơn khiếu nại trong thi hành tạm giữ, tạm giam     
4 Thủ tục Giải quyết đơn khiếu nại trong thi hành án hình sự   
5 Thủ tục Giải quyết đơn khiếu nại trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính   

III Lĩnh vực Tố cáo   

6 
Thủ tục Giải quyết đơn tố cáo quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng cơ quan điều tra, 
Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

  

7 Thủ tục Giải quyết đơn tố cáo trong thi hành tạm giữ, tạm giam     
8 Thủ tục Giải quyết đơn tố cáo trong thi hành án hình sự   
9 Thủ tục Giải quyết đơn tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính   
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PHỤ LỤC 3 

NHU CẦU TRANG BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ  

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MỘT CỬA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Đề án Triển khai hệ thống Một cửa điện tử tại các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng) 

1. Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Bảng so sánh nhu cầu đầu tư so với thực tế hiện có 

Stt Nội dung ĐVT 

TAND 
Thành phố 

TAND Q. 
Hải Châu 

TAND Q. 
Thanh Khê 

TAND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn 

TAND Q. 
Sơn Trà 

TAND Q. 
Cẩm Lệ 

TAND Q. 
Liên Chiểu 

TAND  
H. Hòa 
Vang 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

I. 
Cơ sở vật 
chất 

                 

1 
Diện tích 
phòng làm 
việc 

m2 30 30 30 15 30 15 20 12 30 15 30 15 30 15 30 15 

2 
Bàn làm việc 
của CBCC 

cái 5 5 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

3 
Ghế ngồi làm 
việc của 
CBCC 

cái 6 5 6 2 6 2 2 1 6 2 6 2 6 2 6 2 

4 
Ghế ngồi phục 
vụ công dân 

cái 10 10 10 2 10 2 10 4 10 2 10 2 10 2 10 2 

5 
Máy điều hoà 
nhiệt độ 

cái 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 
Điện thoại cố 
định 

cái 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Quạt điện cái 4 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
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Stt Nội dung ĐVT 

TAND 
Thành phố 

TAND Q. 
Hải Châu 

TAND Q. 
Thanh Khê 

TAND Q. 
Ngũ Hành 

Sơn 

TAND Q. 
Sơn Trà 

TAND Q. 
Cẩm Lệ 

TAND Q. 
Liên Chiểu 

TAND  
H. Hòa 
Vang 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

8 Tủ đựng hồ sơ cái 6 4 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

II. Hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng 

1 
Máy trạm 
(máy tính) 

bộ 6 6 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

2 Máy in cái 5 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

3 
Access Point 
(Wifi) 

cái 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

4 
Hệ thống 
Camera giám 
sát 

cái 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5 

TV hiển thị 
thông báo tình 
hình xử lý hồ 
sơ 

bộ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 
Máy tra cứu 
cảm ứng 

hệ 
thống 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

7 
Hệ thống 
mạng LAN 

hệ 
thống 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
Máy 
photocopy 

cái 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

9 
Hệ thống lưu 
điện UPS 

cái 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
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Bảng tổng hợp nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Stt Nội dung ĐVT 
TAND 
Thành 

phố 

TAND 
Q. Hải 
Châu 

TAND 
Q. 

Thanh 
Khê 

TAND 
Q. Ngũ 
Hành 
Sơn 

TAND 
Q. Sơn 

Trà 

TAND 
Q. Cẩm 

Lệ 

TAND 
Q. Liên 
Chiểu 

TAND 
H. Hòa 
Vang  

I. Cơ sở vật chất                   

1 Diện tích phòng làm việc m2 0 
15 (mở 
rộng) 

15 (mở 
rộng) 

8 (mở 
rộng) 

15 (mở 
rộng) 

15 (mở 
rộng) 

15 (mở 
rộng) 

15 (mở 
rộng) 

2 Bàn làm việc của CBCC cái 0 2 2 2 2 2 2 2 

3 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 1 4 4 1 4 4 4 4 

4 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 0 8 8 6 8 8 8 8 

5 Máy điều hoà nhiệt độ cái 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 Quạt điện cái 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 Tủ đựng hồ sơ cái 2 2 2 1 2 2 2 2 

II. 
Hệ thống công nghệ thông tin và 
thiết bị chuyên dụng 

                  

1 Máy trạm (máy tính) bộ 0 2 2 1 2 2 2 2 

2 Máy in cái 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Access Point (Wifi) cái 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Hệ thống Camera giám sát cái 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 
TV hiển thị thông báo tình hình xử 
lý hồ sơ 

bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Máy tra cứu cảm ứng hệ thống 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Máy photocopy cái 0 0 1 1 1 1 1 1 

8 Hệ thống lưu điện UPS cái 6 1 1 1 1 1 1 1 
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2. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Bảng so sánh nhu cầu đầu tư so với thực tế hiện có 

TT Nội dung ĐVT 

VKSND 

Thành phố 

VKSND Q. 

Hải Châu 

VKSND Q. 

Thanh Khê 

VKSND Q. 

Ngũ Hành 

Sơn 

VKSND Q. 

Sơn Trà 

VKSND Q. 

Cẩm Lệ 

VKSND Q. 

Liên Chiểu 

VKSND H. 

Hòa Vang 

Cần 

có 

Hiện 

có 

Cần 

có 

Hiện 

có 

Cần 

có 

Hiện 

có 

Cần 

có 

Hiện 

có 

Cần 

có 

Hiện 

có 

Cần 

có 

Hiện 

có 

Cần 

có 

Hiện 

có 

Cần 

có 

Hiện 

có 

I. Cơ sở vật chất                  

1 Phòng làm viêc m2 25 12 15 15 15 15 15 12 15 0 15 09 15 0 15 16 

2 Bàn làm việc của CBCC cái 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 01 01 

3 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 01 01 

4 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 08 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 0 06 00 

5 Máy điều hoà nhiệt độ cái 01 01 01 0 01 0 01 01 01 01 01 01 01 0 01 0 

6 Điện thoại cố định cái 01 01 01 01 01 0 01 00 01 01 01 0 01 01 01 01 

7 Quạt điện  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 01 01 

8 Tủ đựng hồ sơ cái 02 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 0 01 01 

II. 
Hệ tầng công nghệ thông tin và thiết bị 
chuyên dụng 

                 

1 Máy trạm  bộ 02 01 01 0 01 0 01 01 01 01 01 00 01 0 01 0 

2 Máy in chiếc 02 00 01 01 01 0 01 01 01 01 01 01 01 0 01 01 

3 Access Point (Wifi) cái 01 1 01 01 01 0 01 0 01 01 01 01 01 0 01 01 

4 Hệ thống Camera giám sát cái 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 

5 Máy photocopy cái 01 01 01 01 01 01 01 0 01 01 01 0 01 0 01 01 

6 Hệ thống lưu điện UPS cái 02 0 01 01 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 
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Bảng tổng hợp nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị 

TT Nội dung ĐVT 

VKSND 

Thành phố 

VKSND Q. 

Hải Châu 

VKSND Q. 

Thanh Khê 

VKSND Q. 

Ngũ Hành Sơn 

VKSND Q. 

Sơn Trà 

VKSND Q. 

Cẩm Lệ 

VKSND Q. 

Liên Chiểu 

VKSND H. 

Hòa Vang 

        

I. Cơ sở vật chất          

1 Phòng làm viêc m2 
13m2 (mở 

rộng) 
0 0 3m2 (mở rộng) 15m2 (đầu 

tư mới) 
6m2 (mở 

rộng) 
15m2 (đầu tư 

mới) 
1m2 (mở 

rộng) 

2 Bàn làm việc của CBCC cái 0 0 0 0 0 0 1 0 

3 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 0 0 0 0 0 0 1 0 

4 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 8 6 5 6 6 5 5 5 

5 Máy điều hoà nhiệt độ cái 0 1 1 0 0 0 1 1 

6 Điện thoại cố định cái 0 0 1 1 0 1 0 0 

7 Quạt điện  0 0 0 0 0 0 1 0 

8 Tủ đựng hồ sơ cái 1 0 0 1 0 0 1 0 

II. 
Hệ tầng công nghệ thông tin và thiết bị 
chuyên dụng 

         

1 Máy trạm  bộ 1 1 1 0 0 1 1 1 

2 Máy in chiếc 2 0 1 0 0 0 1 0 

3 Access Point (Wifi) cái 0 0 1 1 0 0 1 0 

4 Hệ thống Camera giám sát cái 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Máy photocopy cái 0 0 0 1 0 1 1 0 

6 Hệ thống lưu điện UPS cái 2 0 1 1 1 1 1 1 
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3. Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 
Bảng so sánh nhu cầu đầu tư so với thực tế hiện có 

TT Nội dung ĐVT 

CTHADS 
Thành phố 

CCTHADS 
Q. Hải Châu 

CCTHADS 
Q. Thanh 

Khê 

CCTHADS 
Q. Ngũ Hành 

Sơn 

CCTHADS 
Q. Sơn Trà 

CCTHADS 
Q. Cẩm Lệ 

CCTHADS 
Q. Liên 
Chiểu 

CCTHADS 
H. Hòa Vang 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

Cần 
có 

Thực 
tế 

I Cơ sở vật chất                  

1 Diện tích phòng làm viêc m2 50 25 50 20 50 15 50 15 50 25 50 25 50 25 50 20 

2 Bàn làm việc của CBCC cái 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

3 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

4 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 10 0 10 0 10 0 5 0 10 0 7 0 7 0 5 0 

5 Máy điều hoà nhiệt độ cái 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 Điện thoại cố định cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Quạt điện cái 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

8 Tủ đựng hồ sơ cái 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

II 
Hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị 
chuyên dụng 

                 

1 Máy trạm  bộ 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 Máy in chiếc 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 

3 Access Point (Wifi) cái 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

4 Hệ thống Camera giám sát cái 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

5 Máy photocopy cái 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 Hệ thống lưu điện UPS cái 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

 
Bảng tổng hợp nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị 

TT Nội dung ĐVT 

Cục 
THADS 
Thành 

phố 

Chi cục 
THADS 
Q. Hải 
Châu 

Chi cục 
THADS Q. 

Thanh 
Khê 

Chi cục 
THADS Q. 
Ngũ Hành 

Sơn 

Chi cục 
THADS Q. 

Sơn Trà 

Chi cục 
THADS Q. 

Cẩm Lệ 

Chi cục 
THADS Q. 
Liên Chiểu 

Chi cục 
THADS H. 
Hòa Vang 

I Cơ sở vật chất          

1 Diện tích phòng làm viêc m2 
25 m2 (mở 

rộng) 
30 m2 (mở 

rộng) 
35 m2 (mở 

rộng) 
35 m2 (mở 

rộng) 
25 m2 (mở 

rộng) 
25 m2 (mở 

rộng) 
25 m2 (mở 

rộng) 
30 m2 (mở 

rộng) 

2 Bàn làm việc của CBCC cái 2 1 1 1 1 1 1 1 

3 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 2 1 1 1 1 1 1 1 

4 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 10 10 10 5 10 7 7 5 
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TT Nội dung ĐVT 

Cục 
THADS 
Thành 

phố 

Chi cục 
THADS 
Q. Hải 
Châu 

Chi cục 
THADS Q. 

Thanh 
Khê 

Chi cục 
THADS Q. 
Ngũ Hành 

Sơn 

Chi cục 
THADS Q. 

Sơn Trà 

Chi cục 
THADS Q. 

Cẩm Lệ 

Chi cục 
THADS Q. 
Liên Chiểu 

Chi cục 
THADS H. 
Hòa Vang 

5 Máy điều hoà nhiệt độ cái 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Điện thoại cố định cái 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Quạt điện cái 2 1 1 1 1 1 1 1 

8 Tủ đựng hồ sơ cái 2 1 1 1 1 1 1 1 

II Hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng 

1 Máy trạm  bộ 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 Máy in chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Access Point (Wifi) cái 0 0 0 1 1 0 1 1 

4 Hệ thống Camera giám sát cái 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Máy photocopy cái 0 0 1 1 1 1 1 1 

6 Hệ thống lưu điện UPS cái 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

  



  

PHỤ LỤC 4 

NỘI DUNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC 

VỤTRIỂN KHAI HỆ THỐNG MỘT CỬA CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Đề án Triển khai hệ thống Một cửa điện tử tại các cơ quan nội chính thành 

phố Đà Nẵng) 

Phương án 1:Đầu tư cơ sở hạ tầng đầy đủ theo yêu cầu của các đơn vị 

Stt Nội dung ĐVT Số lượng 

I. Cơ sở vật chất     
1 Bàn làm việc của CBCC cái 24 
2 Ghế ngồi làm việc của CBCC cái 36 
3 Ghế ngồi phục vụ công dân cái 164 
4 Máy điều hoà nhiệt độ cái 19 
5 Điện thoại cố định cái 3 
6 Quạt điện   17 
7 Tủ đựng hồ sơ cái 27 

II. Hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng     
1 Máy trạm (máy tính) bộ 27 
2 Máy in cái 20 
3 Access Point (Wifi) cái 15 
4 Hệ thống Camera giám sát cái 23 
5 TV hiển thị thông báo tình hình xử lý hồ sơ bộ 8 
6 Máy tra cứu cảm ứng hệ thống 8 
7 Máy photocopy cái 15 
8 Hệ thống lưu điện UPS cái 29 

 
Phương án 2:Đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản đảm bảo vận hành hệ thống Một cửa 
điện tử 

Stt Nội dung ĐVT Số lượng 

1 Máy trạm (máy tính để bàn) bộ 27 
2 Máy in cái 20 

 


