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BÁO CÁO 

Tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I, 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ Quý II năm 2022 

  
Thực hiện Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

tỉnh cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công 

văn số 445/BCĐCCHC-SNV ngày 09/3/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính tỉnh về việc xây dựng nội dung báo cáo cải cách hành chính định kỳ của 

tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình công tác cải cách thủ tục hành 

chính Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 

2021-2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030; Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản của UBND tỉnh về 

công tác cải cách hành chính: Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 

ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 cải cách 

hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các 

Kế hoạch,văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch số 4449/KH-UBND 

ngày 31/12/2021 kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 ban 

hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 

570/KH-UBND ngày 02/3/2022 truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công văn số 141/UBND-

KSTT ngày 17/01/2022 về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công 

tác kiểm soát thủ TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử… 

http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/a941358806d08b0f472587980037aba9?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/a941358806d08b0f472587980037aba9?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/a941358806d08b0f472587980037aba9?OpenDocument
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- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị thu thập tài liệu kiểm 

chứng; kịp thời tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Điện Biên
1
. 

2. Tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao 

- Số nhiệm vụ được giao: 16; 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn: 5; 

- Số nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn: 11; 

- Số nhiệm vụ quá hạn: 0. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH TTHC 

1. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 

14/01/2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
2
. 

2. Công bố TTHC 

Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã 

kiểm soát về nội dung và hình thức 13 dự thảo Quyết định công bố danh mục 

TTHC do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành 13 Quyết định công bố danh mục TTHC. Trong đó: chuẩn hóa 155 

TTHC, 20 TTHC mới, 36 TTHC sửa đổi, bổ sung, 03 TTHC thay thế, 17 TTHC 

bãi bỏ.  

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính đang có hiệu lực trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 1770 thủ tục, trong đó: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh 1402 thủ tục; Ủy ban nhân dân cấp huyện 303 thủ tục; Ủy ban nhân dân 

cấp xã 159 thủ tục. 

3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư quy định 

về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
3
; tăng cường chỉ 

đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ TTHC, triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
4
. 

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp: Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức và hoạt động 

thống nhất theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và 

                                           
1
 Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 15/02/2022 

2
 rà soát 147 thủ tục hành chính thuộc 15 nhóm lĩnh vực 

3
 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 thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 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 
4
 Công văn số 141/UBND-KSTT ngày 14/01/2022 

http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/11e240a919aa0851472587ea0016aafc?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/11e240a919aa0851472587ea0016aafc?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/795EC2EE4335C1CF472587A30038A433?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/795EC2EE4335C1CF472587A30038A433?OpenDocument
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trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
5
, đảm bảo đầy đủ trang 

thiết bị, cơ sở vật chất như: máy tính, máy photocopy, máy scan, bảng tra cứu 

điện tử, kiosk lấy số thứ tự, chỗ ngồi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch; bố trí 

588 công chức có trình độ, năng lực trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả
6
; chủ động đầu tư, nâng cấp, bố trí quầy tiếp nhận giải quyết 

TTHC ngành dọc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, 

cấp xã.  

- Tình hình thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: tổ 

chức triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính; đồng thời rà soát, sắp xếp kiện toàn Bộ phận Một cửa (về tổ chức, nhân 

sự, cơ sở vật chất); Hệ thống phần mềm một cửa điện tử được xây dựng thống 

nhất, tập trung tại 100% cơ quan nhà nước các cấp, kết nối, tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; đồng thời kết nối với Cổng 

dịch vụ công Quốc gia và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đáp ứng việc triển 

khai đưa quy trình số hóa gắn với quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC trên địa bàn tỉnh
7
 theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

8
. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: đối với nội dung này chưa có số liệu tỷ 

lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn vì theo quy định
9
 ngày 

19/3/2022 Văn phòng UBND tỉnh mới tổng hợp số liệu báo cáo. 

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan đến quy định TTHC: tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC thực hiện niêm yết nội dung hướng dẫn 

thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Từ 

đầu năm đến nay, không phát sinh phản ánh kiến nghị tại Văn phòng UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: tiếp tục 

đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo 

quy định tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh; 

dự kiến đến 31/3/2022 sẽ hoàn thành việc thực hiện chấm điểm đánh giá việc 

giải quyết TTHC Quý I/2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh. Kết quả đánh giá năm 2021 đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử 

                                           
5
 Toàn tỉnh có 159  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, trong đó: cấp tỉnh 19, cấp huyện 10, cấp xã 129. 

6
 Trong đó: cấp tỉnh 25 công chức, cấp huyện 45 công chức, cấp xã 518 công chức. 

7 Công văn số 4354/UBND-KSTT ngày 24/12/2021 
8
 Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 06/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
9 Điểm a Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 22/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định 

chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. 

http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/d7ca48df6a49e658472573e0000dfa5a/32cb07331a52b9574725868f0032c874?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/0C39D9D6A10063B147258609000EB30B?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/0C39D9D6A10063B147258609000EB30B?OpenDocument
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của tỉnh tại địa chỉ http://dienbien.gov.vn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt tích cực 

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất. Giải quyết thủ tục 

hành chính  kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình 

đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan có thẩm quyền. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm 

tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.  

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong nhiều văn bản QPPL do Bộ, 

ngành Trung ương quy định chưa thống nhất về cách tính thời gian giải quyết 

giữa “ngày” và “ngày làm việc”. Nhiều TTHC quy định “ngày” nên rất khó phân 

định khi xây dựng quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính cụ thể giữa 

các cơ quan. 

Trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại một số xã chủ 

yếu là nhà làm việc cũ được tận dụng lại, diện tích nhỏ hẹp, chưa đủ điều kiện 

để thực hiện việc tiếp nhận TTHC ngành dọc. Quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính, nhất là thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn phức tạp, do địa bàn rộng, 

các khu dân cư của người dân nằm thưa thớt nên việc quản lý còn gặp khó khăn. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II 

1. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn về ngành, 

lĩnh vực thuộc UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; 

quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính các cấp. 

2. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo đánh giá tác động, tính 

toán chi phí tuân thủ TTHC; thẩm định TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự 

án, dự thảo VBQPPL (nếu có). 

3. Cập nhật, bổ sung, sửa đổi các thông tin liên quan của TTHC trên Cơ 

sở dữ liệu thủ tục hành chính; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trực 

tiếp giải quyết TTHC niêm yết công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận và xử lý 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại nơi giải quyết TTHC; Tăng cường 

công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. 

4. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo mục tiêu Kế hoạch đề ra. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện rà soát quy định thủ tục hành 

chính theo Kế hoạch đã ban hành. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
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1. Đề nghị các Bộ ngành Trung ương kịp thời ban hành các Quyết định 

công bố thủ tục hành chính ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định thủ tục hành chính được ban hành; thống nhất về cách tính thời gian giải 

quyết giữa “ngày” và “ngày làm việc” để tạo điều kiện khi địa phương xây dựng 

quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính cụ thể giữa các cơ quan. 

2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều 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 để các bộ, 

ngành, địa phương có căn cứ thực hiện. 

Trên đây là Báo cáo tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I, 

phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh gửi Sở Nội 

vụ tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Lê Thanh Bình 

 

 

 

http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/829FCB5EF26143F4472587A600376F79?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/829FCB5EF26143F4472587A600376F79?OpenDocument
http://hscv.dienbien.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/829FCB5EF26143F4472587A600376F79?OpenDocument
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Biểu mẫu công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-VPUB ngày        tháng 3 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 
 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu 

1 Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành (Kết luận, chỉ thị, 

công văn chỉ đạo, quán triệt) 

Văn bản 7 - Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 

cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; 

- Kế hoạch số 4449/KH-UBND ngày 31/12/2021 

kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 

ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2022; 

- Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 02/3/2022 

truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 

2022 trên địa bàn tỉnh; 

- Công văn số 141/UBND-KSTT ngày 

17/01/2022 về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai 

thực hiện công tác kiểm soát thủ TTHC, triển 

khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử; 

- Công văn số 4354/UBND-KSTT ngày 

24/12/2021 V/v thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn 

của VPCP; 

- Công văn số 561/UBND-KSTT ngày 02/3/2022 

V/v triển khai Quyết định số 115/QĐ-BNV ngày 

24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2 Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm (Lũy kế đến thời % 62,5%  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu 

điểm báo cáo) 

2.1. Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 16  

2.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 10  

3 Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao    

3.1. Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 16  

3.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 5  

3.3. Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ 0  

3.4. Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành Nhiệm vụ 0  
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Biểu mẫu cải cách thủ tục hành chính 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-VPUB ngày        tháng 3 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 
 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu 

1.  Thống kê TTHC   Chuẩn hóa 155 

TTHC, 20 TTHC 

mới, 36 TTHC sửa 

đổi, bổ sung, 03 

TTHC thay thế, 17 

TTHC bãi bỏ 

1.1.  Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa Thủ tục 0 

1.2.  Số TTHC công bố mới Thủ tục 175 

1.3.  Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục 20 

1.4.  Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương Thủ tục 1818 TTHC của cơ quan 

ngành dọc: cấp tỉnh 

20, cấp huyện 14, 

cấp xã 14 

1.4.1.  Số TTHC cấp tỉnh (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thủ tục 1422 

1.4.2.  Số TTHC cấp huyện (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thủ tục 317 

1.4.3.  Số TTHC cấp xã (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thủ tục 1173 

2.  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông    

2.1.  Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục 114  

2.2.  Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục 81  

2.3.  Số TTHC đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính. 

Thủ tục  Chưa đến thời hạn 

tổng hợp số liệu 

3.  Kết quả giải quyết TTHC    

3.1.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn %  Chưa có số liệu vì 

theo quy định ngày 

19/3/2022 Văn 

phòng UBND tỉnh 

mới tổng hợp số 

liệu báo cáo 

3.1.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ  

3.1.2.  Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ  

3.2.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn %  

3.2.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu 

3.2.2.  Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ  

3.3.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn %  

3.3.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ  

3.3.2.  Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ  

3.4.  Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định TTHC %   

3.4.1.  Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc do cơ quan có thẩm quyền chuyển 

đến) 

PAKN 0  

3.4.2.  Số PAKN đã giải quyết xong PAKN 0  
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Biểu mẫu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-VPUB ngày        tháng 3 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 
 

 

STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu 

1.  Tỷ lệ báo cáo định kỳ đƣợc gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia % 100  

2.  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến    

1.1.1.  Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến Thủ tục  Một số chỉ 

tiêu chưa 

đến thời hạn 

báo cáo nên 

VPUBND 

tỉnh chưa có 

số liệu để 

tổng hợp 

1.2.  Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng 

DVC quốc gia 
% 100 

1.2.1.  Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 của địa phương Thủ tục 688 

1.2.2.  Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC 

quốc gia 
Thủ tục 688 

1.3.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 (Chỉ thống kê đối với 

các TTHC mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ)  
%  

1.3.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến) Hồ sơ  

1.3.2.  Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến Hồ sơ 12930 
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