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                                           BÁO CÁO 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông năm 2021 

 

Thực hiện văn bản số 976/VPUBND-VP7 ngày 01/12//2021 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông năm 2021 và đề xuất danh mục TTHC thực hiện rà soát năm 2022. UBND 

huyện Yên Khánh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

NĂM 2021. 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

  - Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: Không. 

  - Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: 

Không  

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do bộ, cơ quan chủ trì 

thực hiện việc thẩm định: Không. 

3. Về công bố công khai thủ tục hành chính 

Trong năm 2021, tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

Yên Khánh  và UBND các xã, thị trấn đều được chỉ đạo rà soát kịp thời, cập nhật, công 

khai đầy đủ tất cả các quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về công bố danh mục TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn. 

Trong đó đã niêm yết đầy đủ tại bộ phân một cửa cấp huyện và trang thông tin điện tử 

của địa phương: 275 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, 117 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn. quyết định công bố TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã.  

- Tổng số Quyết định công bố TTHC ban hành trong kỳ báo cáo: 34 quyết định 

- Tổng số TTHC được công bố mới trong kỳ báo cáo: 179; tổng số TTHC bãi bỏ, 

thay thế, bổ sung trong kỳ báo cáo: 148. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là: 275 TTHC/15 

lĩnh vực và tổng số TTH  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn là: 117 

TTHC/12 lĩnh vực. 



4. Kết quả rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính 

UBND huyện Yên Khánh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 55/QĐ-

UBND ngày 12/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch rà soát đánh giá 

TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

UBND huyện Yên Khánh đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND 

ngày 19/02/2021 triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 

Yên Khánh năm 2021.Theo nội dung Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục 

hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa năm 2021, các đơn vị trực thuộc 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xây dựng phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính và nộp báo cáo về UBND huyện trước ngày 20/8/2021.  

           - Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch của UBND cấp 

tỉnh: 21 thủ tục, hoàn thành theo đúng kế hoạch của huyện. 

5. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

UBND huyện Yên Khánh đa ̃ công khai, tuyên truyền Quyết định số 

06/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về viêc̣ ban hành 

Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ đạo niêm 

yết biểu mẫu theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình 

tại Trung tâm Một cửa liên thông, Bộ phận một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn 

thành phố. Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 

475/VPUBND-THCB về việc tiếp nhận tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp 

nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. UBND huyện 

Yên Khánh đã chỉ đạo cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ quan, 

tiếp nhận tài khoản và tài liệu hướng dẫn thông qua địa chỉ hộp thư công vụ của 

đơn vị mình và tổ chức triển khai tiếp nhận, xử lý và đăng tải công khai các phản 

ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo 

đúng quy định. 

Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại đường dây 

nóng của huyện: 0918.806.078, điạ chỉ Trang thông tin điêṇ tử huyện: 

http://yenkhanh.ninhbinh.gov.vnvà hộp thư điêṇ tử góp ý: 

kstthc.yenkhanh@gmail.comđể tiếp nhận phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

về quy định hành chính, các vướng mắc trong thực hiện TTHC, những việc làm sai 

trái, sách nhiễu tiêu cực gây phiền hà của cán bộ, công chức.  

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện không có phản ánh kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức đối với quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

                      ( Gửi kèm biểu mẫu 05a/VPCP/KSTT) 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận tổng số  67.163 hồ sơ thủ 

tục hành chính. Trong đó: số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện là 3.739 hồ sơ; UBND các xã, thị trấn là 63.424 hồ sơ. 
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- Số hồ sơ đã giải quyết: 67.104 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ giải quyết trước 

hạn là: 16.242 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 50.823, số hồ sơ giải quyết 

trễ hạn là: 39 

- Số hồ sơ đang giải quyết: 59 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ trong hạn là: 59 hồ 

sơ, số hồ sơ trễ hạn là: 0 hồ sơ. 

                     (Kèm theo biểu số 06b/VPCP/KSTT) 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

UBND huyện Yên Khánh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung 

trong Thông tư số 01/2018/TTVPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 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 TTHC. Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng phần mềm một cửa điện tử 

trong tiếp nhận và giải quyết TTHC ở cấp xã và tại Bộ phận một cửa của huyện. 

Theo định kỳ, UBND huyện đã tiến hành tổng hợp kết quả kiểm soát TTHC và báo 

cáo đúng hạn về UBND tỉnh. 

Ngày 14/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 35a/QĐ-UBND về 

việc sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa thuộc Văn 

phòng HĐND&UBND huyện Yên Khánh. 

          UBND huyện thường xuyên ban hành Quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện khi có sự thay đổi nhân sự và chỉ đạo 

UBND cấp xã kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã theo quy 

định. Đồng thời tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã đáp ứng nhu cầu của cá 

nhân, tổ chức.  

          Ngày 29/11/2021, UBND huyện đã ban hành quyết định số 3278/QĐ-UBND 

về việc Phê duyệt Danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng được 

cử đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

(Bộ phận một cửa), huyện Yên Khánh. Danh sách gồm 13 cán bộ chính thức và 6 

cán bộ dự phòng. Đồng chí Phó chánh văn phòng HĐND&UBND huyện làm 

trưởng bộ phận. Các đồng chí cán bộ công chức được cử tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 

một cửa thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, Văn hoá, Y tế, Giáo dục, Tài nguyên môi 

trường, Lao động – TBXH, Tài chính –Kế hoạch, Đăng ký kinh doanh, Tôn giáo 

nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Công thương – Xây dựng, Thanh tra, Công an, Bảo 

hiểm xã hội, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Việc tiếp nhận hồ sơ được phân 

công 1 cán bộ có thể tiếp nhận nhiều hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

 Tại bộ phận một cửa huyện, xã đã đưa đầy đủ các TTHC ngành dọc theo Quyết 

định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ 

chức theo ngành dọc đóng tại địa phương ra tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và Trả 

kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã. 



           Để tăng cường sự trao đổi, phối hợp giữa bộ phận một cửa với các cơ quan, 

phòng ban đơn vị, các cá nhân trong việc giải quyết TTHC. Ngày 26/10/2021, Chủ 

tịch UBND huyện ký quyết định 2613/QĐ-UBND quyết định ban hành về việc Quy 

chế phối hợp hoạt động giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) 

huyện Yên Khánh với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong 

hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. 

          UBND huyện Yên Khánh đã đẩy mạnh hiện việc thanh toán qua ngân hàng 

đối với các dịch vụ công trên địa bàn huyện, đến nay đã có một số khoản phí, lệ phí 

được thanh toán qua chuyển khoản hoặc quyét mã QR ngay tại bộ phận một cửa 

của huyện.  

          UBND huyện Yên Khánh đã tiến hành triển khai việc tổ chức đánh giá việc 

giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện. 

Phương thức thu thập thông tin đánh giá như: Phiếu đánh giá dành cho tổ chức, cá 

nhân; ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến đường dây 

nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC và các hình thức hợp pháp 

khác. 

 (Kèm theo biểu mẫu tổng hợp đánh giá việc giải quyết TTHC, xếp loại cơ quan, 

đơn vị và cán bộ công chức) 

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã thị trấn tổ 

chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

- UBND huyện chỉ đạo Bộ phận một cửa huyện, UBND các xã thị trấn phối 

hợp với Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank-Ninh Bình mở tài khoản phục vụ thanh 

toán trực tuyến trong giải quyết TTHC mức độ 4.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tuyên 

truyền, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4.  

- UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã thị trấn thực 

hiện nghiêm túc Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu 

lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 

2020-2025. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực đang quản lý, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn theo lộ trình cụ thể, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thực hiện và các quy định 

của pháp luật.  



- Đến nay, tổng số TTHC qua dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện gồm có 275 thủ tục, trong đó: Dịch vụ công mức độ 2: 67 thủ tục; 

dịch vụ công mức độ 3: 57 thủ tục và dịch vụ công mức độ 4: 151 thủ tục. Đồng 

thời tiến hành áp dụng sử dụng chữ ký số cá nhân trong công tác tiếp nhận và giải 

quyết TTHC ở tất cả các lĩnh vực đã được cập nhật quy trình nội bộ trên hệ thống 

một cửa điện tử. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- UBND chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

và Truyền thanh huyện, bộ phận một cửa huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

tuyên truyền công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, về quy trình 

thực hiện giải quyết TTHC, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ 

bưu chính công ích cho người dân, doanh nghiệp. 

- UBND huyện chỉ đạo, yêu cầu Đài truyền thanh huyện và các xã, phường 

thường xuyên có chuyên đề cải cách hành chính; định kỳ hàng tháng, quý đều có 

tin, bài tuyên truyền về cải cách hành chính. Nội dung các tin bài tuyên truyền về 

các quy định, hướng dẫn khi tổ chức hoặc người dân đến giao dịch nhằm giảm bớt 

việc đi lại; cập nhật các TTHC mới được ban hành; giải đáp các thắc mắc, kiến nghị 

của tổ chức và công dân đến giao dịch; xây dựng chuyên mục cải cách TTHC để 

phát sóng trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, phường. 

- Trên trang thông tin điện tử huyện cập nhật thường xuyên, kịp thời các 

TTHC khi có thay đổi, các phản ánh kiến nghị của công dân và kết quả giải quyết 

của các TTHC.  

10. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Ngày 05/3/2021, UBND huyện ban hành Quyết định 287/QĐ-UBND Thành 

lập Tổ công tác thẩm định, xác điṇh chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xa ̃

năm 2020, tổ công tác tập trung kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động của Bộ 

phận một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chú trọng kiểm tra, đánh giá thực 

trạng công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC); công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động; điều kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Bộ phận 

tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC.  

Ngoài ra, trong năm lãnh đạo Bộ phận một cửa huyện thường xuyên kiểm tra 

công tác hoạt động của Bộ phận một cửa và kiểm soát thủ tục hành chính đối với 

các phường, xã trên địa bàn năm 2021 nhằm đánh giá đúng tình hình triển khai thực 

hiện, kết quả đạt được, phát hiện kịp thời những hạn chế, thiếu sót, để tìm ra giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và 

nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, công 



chức, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính.  

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá chung 

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính thời gian qua trên địa bàn huyện Yên 

Khánh được lãnh đạo UBND huyện quan tâm, đôn đốc kịp thời giải quyết nâng cao 

chất lượng quản lý hành chính tại đại phương; chất lượng phục vụ dịch vụ công 

ngày càng nâng cao thông qua việc thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông. 

- Thủ tuc̣ hành chính thuôc̣ thẩm quyền giải quyết của cấp huyêṇ, cấp xã, thị 

trấn đều đươc̣ cập nhật kịp thời và công bố, niêm yết công khai, taọ điều kiêṇ thuâṇ 

lơị cho các tổ chức, cá nhân đến liên hê ̣giải quyết, mang laị hiêụ quả tích cưc̣, rút 

ngắn thời gian giải quyết công viêc̣, lấy đươc̣ sư ̣hài lòng cao của tổ chức, cá nhân. 

   - Hê ̣thống cán bộ, công chức đầu mối ở các phòng chuyên môn, xã, thị trấn  

đã chủ đôṇg phối hơp̣, trao đổi kip̣ thời với nhau, thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣kiểm soát 

TTHC taị đơn vi ̣từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 

phục vụ tổ chức, người dân. 

- UBND huyện và cấp xã, thị trấn đều đa ̃nghiêm túc xây dưṇg kế hoac̣h cu ̣

thể để triển khai thưc̣ hiêṇ Kế hoac̣h Kiểm soát TTHC, Kế hoac̣h rà soát TTHC năm 

2021 của tỉnh. Các quy điṇh về thưc̣ hiêṇ kiểm soát TTHC, các nôị dung thưc̣ hiêṇ 

cũng đều đươc̣ phổ biến quán triêṭ cho cán bô,̣ công chức, viên chức biết để thưc̣ 

hiêṇ theo đúng quy điṇh, thẩm quyền. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 đã có phát sinh, tuy nhiên một số lĩnh 

vực có nhiều TTHC mức độ 3,4 không phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ online chỉ tập 

trung ở một số lĩnh vực  

- Do mới áp dụng quy trình nội bộ giải quyết TTHC và sử dụng chữ ký số 

tích hợp trên cổng dịch vụ công của tỉnh lên cổng dịch vụ công Quốc gia thực hiện 

tính các bước giải quyết TTHC theo giờ nên khi thao tác các quy trình trên hệ thống 

“một cửa điện tử” một số cán bộ còn lúng túng, chưa nắm rõ được thời gian cụ thể 

của từng bước giải quyết TTHC nên còn xảy ra tình trạng xử lý hồ sơ trễ hạn trên 

phần mềm. 

- Do địa bàn huyện không lớn, việc đi lại dễ dàng và tâm lý của nhân dân 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn muốn trực tiếp làm việc tại cơ quan 

nhà nước nên việc sử dụng của tổ chức và người dân đối với các dịch vụ công trực 



tuyến và dịch vụ bưu chính công ích được cung cấp trên địa bàn không nhiều. Do 

đó, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao.  

3. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức 

là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính để triển khai, thực hiện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIÊṂ VU ̣NĂM 2022 

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và các quy chế, 

quy định phối hợp; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan 

hành chính các cấp, phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy 

chế, quy trình và các thủ tục hành chính... để người dân biết, thực hiện và giám sát; 

đồng thời phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi. 

 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính 

chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận 

tâm phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong giải quyết công việc của cán bộ, công 

chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa. 

 Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: nâng cấp và tăng cường số dịch vụ 

công trực tuyến lên mức độ 3 và 4; mở rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông 

hiện đại tại UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; duy trì và áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 

của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của các cơ quan hành chính. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, UBND huyện Yên Khánh trân 

trọng báo cáo./.     
 

  Nơi nhận: 
 - Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

  Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Biểu số 

05a/VPCP/KSTT 

 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) 

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH  

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Kỳ báo cáo: Năm 2021 

(Từ ngày  15 tháng 12  năm 2020 đến  

Ngày 15  tháng  12 năm 2021) 

Đơn vị báo cáo: UBND huyện 

Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị  

STT 

Tên ngành, 

lĩnh vực có 

PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số 

PAK

N đã 

xử lý 

được 

đăng 

tải 

công 

khai 

Tổng số 

Theo nội dung 
Theo thời điểm 

tiếp  nhận 

Đã xử lý Đang xử lý  

Tổng 

số 

Theo nội dung 
Theo thời điểm 

tiếp nhận 

Tổng số 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

 
Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

Hành vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

(1) (2) 

(3)=(4)+(

5) 

=(6)+(7) 

(4) (5) (6) (7) 

(8)=(9)

+(10) 

=(11)+ 

(12) 

(9) (10) (11) (12) 
(13)=(14)

+(15) 
(14) (15) (16) 

1 
TTHC cấp 

huyện 

Không 

có 
             

2 TTHC cấp xã 
Không 

có 
             

                
TỔNG CỘNG               



Biểu số 

II.06b/VPCP/KSTT 

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP HUYỆN 

Kỳ báo cáo: Năm 2021 

(Từ ngày  15 tháng 12 năm 2020 đến  

Ngày 15  tháng  12  năm 2021) 

Đơn vị báo cáo: UBND huyện  

Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng 

UBND tỉnh 

 
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC  

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+

(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12)

+(13) 
(12) (13) 

I 

Tình hình, kết quả giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền UBND cấp huyện 

3.739 1.984 1.755 0 3.684 3.471 192 21 55 55 0 

1 Lĩnh vực Tư pháp 123 0 123 0 123 84 37 2 0 0 0 
2 Lĩnh vưc Lao động TB&XH 1.443 1.443 0 0 1.413 1.356 38 19 30 30  
3 Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 978 0 978 0 978 968 10 0 0 0 0 
4 Lĩnh vực Nội vụ 199 199 0 0 174 174 0 0 25 25 0 
5 Lĩnh vực Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Lĩnh vực Xây dựng 22 0 22 0 22 0 22 0 0 0 0 
7 Lĩnh vực Công thương 19 0 19 0 19 0 19 0 0 0 0 
8 Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư 613 342 271 0 613 596 17 0 0 0 0 
9 Lĩnh vực y tế 11 0 11 0 11 0 11 0 0 0 0 



10 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 52 0 52 0 52 25 27 0 0 0 0 
11 Lĩnh vực văn hoá cơ sở 272 0 272 0 272 268 4 0 0 0 0 
12 Lĩnh vực Thông tin và truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Lĩnh vực Thanh tra 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 0 

14 Lĩnh vực NN&PTNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 

Tình hình, kết quả giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền UBND cấp xã 

63.424 23.708 39.661 55 63.420 12.771 50.631 18 4 4 0 

1 Lĩnh vực Tư pháp 57.131 21.498 35.633 0 57.131 11.046 46.084 1 0 0 0 
2 Lĩnh vực Lao động TB&XH 5.044 2.074 2.915 55 5.043 1.691 3.335 17 1 1 0 
3 Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 1.159 135 1.024 0 1.156 33 1.123 0 3 3 0 
4 Lĩnh vực Nội vụ 72 1 71 0 72 0 72 0 0 0 0 
5 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 
6 Lĩnh vực văn hoá cơ sở 10 0 10 0 10 1 9 0 0 0 0 
7 Lĩnh vực công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà 

thầu 

2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

9 Lĩnh vực Dân số, kế hoạch hoá gia 

đình 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Lĩnh vực NN&PTNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TỔNG CỘNG 67.163 25.692 41.416 55 67.104 16.242 50.823 39 59 59 0 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 

II.7ba/VPCP/KSTT 

 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT 

QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” 

Kỳ báo cáo: Năm 2021 

(Từ ngày   15 tháng 12 năm 2020 đến  

Ngày   15 tháng 12  năm 2021) 

Đơn vị báo cáo: UBND huyện  

Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng 

UBND tỉnh 

 
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC  

ST

T 
Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của đơn vị 

TTHC được thực hiện theo CCMC, 

MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết 

TTHc theo CCMC, MCLT được 

ban hành 

Tổng 

số 

TTHC 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

Tổng 

số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp 

tỉnh 

Tại 

BPMC 

cấp 

huyện 

Tại 

BPMC 

cấp 

xã 

Tổng số 

quy trình 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+ 

(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12)+(

13)+(14) 
(12) (13) (14) 

1 Lĩnh vực Tư pháp 71  32 39 71  32 39 71  32 39 

2 
Lĩnh vưc Lao động 

TB&XH 
44  27 17 44  27 17 44  26 17 

3 Lĩnh vực y tế 03  01 02 03  01 02 03  01 02 

4 
Lĩnh vực Xây dựng 

và quy hoạch 
09  09 0 09  09 0 09  09 0 

5 
Lĩnh vực giao thông 

vận tải 
18  09 09 18  09 09 18  09 09 

6 
Lĩnh vực kế hoạch 

và đầu tư 
24  21 03 24  21 03 24  21 03 

7 
Lĩnh vực công 

thương 
17  15 02 17  15 02 17  15 02 



8 
Lĩnh vực Tài nguyên 

và môi trường 
36  33 03 22  33 03 22  14 03 

9 Lĩnh vực văn hoá 25  18 07 25  18 07 25  18 07 

10 
Lĩnh vực thông tin 

truyền thông 
06  06 0 06  06 0 06  06 0 

11 
Lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo 
41  36 05 41  36 05 41  36 05 

12 Lĩnh vực nội vụ 44  29 15 44  29 15 43  29 14 

13 Lĩnh vực thanh tra 09  05 04 09  05 04   0 0 

14 
Lĩnh vực 

NN&PTNT 
27  16 11 27  16 11 25  16 9 

15 Lĩnh vực tài chính 18  18 0 18  18 0 18  18 0 

TỔNG CỘNG 392  275 117 392  275 117 360  250 110 

 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN 

STT Lĩnh vực 
Cấp tỉnh Cấp huyện 

Số lượng TTHC Tỷ lệ Số lượng TTHC Tỷ lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Lĩnh vực Tư pháp     32  100% 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 3 

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giải quyết TTHC của từng cán bộ, công chức 

(dùng cho Bộ phận một cửa các cấp) 

STT Tên hồ sơ Chỉ số 1 Chỉ số 2 Chỉ số 3 Chỉ số 

4 

Chỉ số 7 

1 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Tư pháp 2 2 2 2 2 

2 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Kế hoạch &đầu 

tư 
2 

2 2 2 2 

3 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và 

môi trường 
2 

2 2 2 2 

4 Cán bộ phụ trách lĩnh vực lĩnh vực 

LĐTB&XH 
2 

2 2 2 2 

5 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Công thương, 

Xây dựng 
2 2 2 2 2 

6 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Văn hóa 2 2 2 2 2 

7 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Y tế 2 2 2 2 2 

8 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Giáo dục 2 2 2 2 2 

9 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Nội vụ 2 2 2 2 2 

 
Số điểm đạt được của từng chỉ số 18 18 18 18 18 

Tổng số điểm các chỉ số: 90 điểm 

Xếp loại cán bộ công chức: 100%Cán bộ, công chức hoàn thành 100% nhiệm vụ  

 

 



Mẫu số 4 

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá của cơ quan, đơn vị 

(dùng cho Bộ phận một cửa các cấp) 

STT  Tên hồ sơ TTHC Chỉ số 1 Chỉ số 2 Chỉ số 3 Chỉ số 4 Chỉ số 5 Chỉ số 6 Chỉ số 7 Chỉ số 8 Chỉ số 9 

1 Phòng Tư pháp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Phòng Tài chính kế hoạch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 
Phòng Tài nguyên & môi 

trường 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 

4 
Phòng Lao động thương binh & 

xã hội 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 

5 Phòng Kinh tế hạ tầng 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

6 Phòng Văn hóa và Thông tin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Phòng Y tế 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

9 Phòng Nội vụ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Tổng điểm 20 20 20 20 20 16 20 20 15 

Tổng số điểm các chỉ số của cơ quan, đơn vị: 171 điểm (tổng điểm 19)  

Xếp loại cơ quan, đơn vị: Xếp loại Xuất sắc 

 

 

 

 



Mẫu số 6 

Mẫu đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức 

(Dùng cho đơn vị đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh) 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Xếp loại cơ 

quan, đơn vị 

(xuất sắc, tốt, 

khá, trung bình, 

yếu) 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

Hoàn thành 

100% nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

từ 70% đến 

dưới 100% 

nhiệm vụ 

Hoànthành 

dưới 70%  

nhiệm vụ 

I. Phòng ban, chuyên môn cấp huyện     

1 Phòng Tư pháp 18 điểm Xuất sắc 100%   

2 Phòng Tài chính kế hoạch 18 điểm Xuất sắc 100%   

3 Phòng Tài nguyên & môi trường 17 điểm Xuất sắc 100%   

4 Phòng Lao động thương binh & xã hội 17 điểm Xuất sắc 100%   

5 Phòng Kinh tế hạ tầng 17 điểm Xuất sắc 100%   

6 Phòng Văn hóa và Thông tin 18 điểm Xuất sắc 100%   

7 Phòng Y tế 17 điểm Xuất sắc 100%   

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo 17 điểm Xuất sắc 100%   

9 Phòng Nội vụ 18 điểm Xuất sắc 100%   

II. UBND xã, Thị trấn     

1 UBND xã Khánh Hòa Tốt  99,9%  

2 UBND xã Khánh Phú Tốt  99,9%  



3 UBND xã Khánh An Tốt  99,9%  

4 UBND xã Khánh Cư Tốt  99,9%  

5 UBND xã Khánh Vân Tốt  99,6%  

6 UBND xã Khánh Hải Tốt  92,7%  

7 UBND xã Khánh Nhạc Xuất sắc 100%   

8 UBND xã Khánh Hồng Tốt  99,9%  

9 UBND xã Khánh Tiên Tốt  99,8%  

10 UBND xã Khánh Thiện Xuất sắc 100%   

11 UBND xã Khánh Lợi Xuất sắc 100%   

12 UBND xã Khánh Mậu Xuất Sắc 100%   

13 UBND xã Khánh Hội Tốt  99,9%  

14 UBND xã Khánh Cường Xuất sắc 100%   

15 UBND xã Khánh Công Xuất sắc 100%   

16 UBND xã Khánh Trung Tốt  99,6%  

17 UBND xã Khánh Thành Xuất sắc 100%   

18 UBND xã Khánh Thủy Tốt  99,3%  

19 UBND Thị trấn Yên Ninh Tốt  99,3%  

Ghi chú: Kết quả được tổng hợp trên cơ sở đánh giá qua biểu mẫu; kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống Một 

cửa điện tử và Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân tại Bộ phận Một cửa. 
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