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BÁO CÁO  
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2020 và tình hình 

 triển khai thực hiện nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

 
 

 Thực hiện Công văn số 458/VPUBND ngày 28/5/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính, việc 

thực hiện cơ chế một cửa 6 tháng đầu năm và gửi kết quả đánh giá việc giải quyết 

TTHC Quý II năm 2020; Văn bản số 590/VP-UBND ngày 20/8/2019 của Văn 

phòng UBND tỉnh hướng dẫn đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông. 

 Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh đã triển khai rà soát, tổng hợp kết quả 

kiểm soát TTHC và Tình hình triển khai thực hiện nghị định 61/2018/NĐ-CP của 

chính phủ và kế hoạch số 85/KH- UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Quý II 

năm 2020 như sau: 

 1. Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2020. 

 Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2020 theo các biểu mẫu 05a/VPCP/KSTT và 06B/ VPCP/KSTT theo Phụ lục 

XII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP (kèm theo công văn) 

2. Tình hình triển khai thực hiện nghị định 61/2018/NĐ-CP của chính 

phủ và kế hoạch số 85/KH- UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh. 

 Nhằm triển khai kịp thời, khoa học và có hiệu quả Nghị định số 

61/NĐ/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch số 

85/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 

16/11/2018. Trong đó xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ 

hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, đơn vị liên quan trong việc triển 

khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; đảm bảo sự phối hợp thực hiện giữa các 

phòng, đơn vị có liên quan thường xuyên hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch.  

Qua đó, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân trên địa bàn huyện trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC), cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính.  Tạo sự thay đổi 

đáng kể trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ 

chức theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, góp phần cải thiện môi 

trường kinh doanh của huyện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong những 

năm tiếp theo. 



Đã hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai nghị định số 

61/NĐ/2018/NĐ-CP của chính phủ.  

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang 

thiết bị của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 

Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa bộ phận một cửa cấp huyện 

trong năm 2019. 

Rà soát, bổ sung các nội dung thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

trong bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các phòng, ban, 

ngành, UBND các xã, thị trấn đảm bảo thiết thực trong công tác cải cách hành 

chính, cải cách TTHC. 

3. Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại bộ phận một cửa các cấp theo hướng dẫn tại Văn bản số 

590/VP-UBND ngày 20/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. 

Huyện triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông theo các nguyên tắc khách quan, trung thực, chính 

xác, khoa học, minh bạch, công khai, công bằng bình đẳng và đúng pháp luật, 

 Nội dung đánh giá theo 9 chỉ số của văn 590/VP-UBND. Mẫu tổng hợp 

kết quả đánh giá của cơ quan, đơn vị (Mẫu số 04 kèm theo công văn) 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 

2020 và tình hình triển khai thực hiện nghị định 61/2018/NĐ-CP của chính 

phủ và kế hoạch số 85/KH- UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh. Uỷ ban 

nhân dân huyện Yên Khánh trân trọng báo cáo. 

 Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh xin trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- VP11-UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện phụ trách ; 

- Lưu: VT. 
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