
UY BAN NHAN DAN 
TH4 xA CIYA LO 

S: /UBND-VP 
V/v báo cáo tinh hinh, kêt qua thuc 
hién kiêm soát TTHC Qu 1112020 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Cz'ra Lô, ngày tháng 6 nãm 2020 

KInh gi'ri: 
- Các phông chuyên mon thuc UBND th xã; 
- Chi nhánh Van phông DKQSD dat th xã; 
- Trung tam Van boa the thao và truyên thông thj xã; 
- UBND các phng. 

Thisc hin Thông ti.r 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 v hu&ng dan 
nghiêp vu kiêm soát TTHC; Cong van so 280/VPUB-KSTT ngày 08/6/2020 cüa Van 
phông UBND tinh. Dê có so lieu tOng hcp báo cáo UBND tinh theo quy djnh, 
UBND th xã giao các phông, ban, don vj, UBND các phur&ng báo cáo tInh hinh, kt 
qua thtrc hin cong tác kMrn soát TTHC Qu 11/2020 nhix sau: 

1. V nôi dung báo cáo: Co dê cixang kern theo, ngoài ra b sung them tInh 
hInh, két qua thuc hin co chê rnt cüa, mt cüa lien thông theo quy djnh tai  khoán 
1, Diêu 11, Thông ttx 01/2018/TT-VPCP. 

2. Vê s6 1iu: TInh tü ngày 15/3/2020 dn ht ngày 14/6/2020. 
3. Biu rnu báo cáo: Báo cáo s 1iu tip nhn, giãi quyt TTHC theo trng 

linh vuc (cô biêu rnâu kern theo). 
Sü diving thông nhât biêu rnâu djnh dang  Excel và cách phân chia các linh vtrc 

dê thun lçii cho qua irInh tng hcip sO lieu. 
4. Báo cáo gtri ye UBND thj xA ('qua Van phông HDND-UBND t/i/ xã, file so 

gt'ci qua d/a chi Email: i'anphongubndcua/o(a)ginati. corn)  tru*c ngày 20/6/2020 d 
tong hap báo cáo Van phông UBND tinh theo quy djnh. 

Yêu câu các phông, ban, don vi lien quan, UBND các phung gui báo cáo 
chat h.rccng, dung thi han./. 

No'inhân: 
- Nhu trën; 
- Chü tich, các PCT UBND Tb xâ; 
-Li.ru:VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TCH 

PHO CHU TICH 

 

Vö Van Hung 



DE CIJNG BAO CÁO 
(Kern theo Cong van s ... ./UBND- VP ngày thang 6näm 2020) 

I. CONG TAC CHI DO, DIEU HANH vA TO CHI5'C THVC HIN HOT 
DQNG KIEM SOAT THU TVC  HANH CH!NH (TTHC) TiI C(% QUAN, IR1N V. 
1. TInh hinh ban hành các van bàn hithng dan, chi dao  thixc  hien hoat dng kim soát 
TTHC trén dia bàn 
2. Tinh hinh don dc, t chiIrc thuc hien  kim soát thu tc hành chInh gm: viëc ban hãnh 
và t chiirc trin khai thijc hiên kim soát thu tc hành chmnh; viêc kim tra giám sat viêc 
thrc hiii kim soát TTHC; cong tác dào tao, tap hun chuyên môn, nghiep vii cho can bô, 
cong chüc; nhng vung mc trong qua trinh trin khai thijc hin (nu co). 
3. Cong tác t chirc, nh5n su thuc hin kim soát TTHC gm: B trI can b, cong chüc du 
mi lam nhiêm vu KSTTHC, ch d cho can b, cong chüc lam thim vii KSTTHC theo 
Quy& dinh 56/2014/QD-UBND ngày 09/9/2014 ciia TJBND tinh; vithng m.c trong qua trinh 
trin khai (nu co). 
4. TInh hInh b trI và si:r dung  kinh phi kim soát TTHC; nhQiig khó khàn, vuàng mac 
trong qua trinh trin khai (nu co) 
II. BAO CÁO T!NH IIiNH, KET QUA THVC HIN C CHE MQT CU'A MQT 
CUA LIEN THÔNG. 
III. T!NH HINH, KET QUA KIEM SOAT THU TUC  HANH CHINH 
1. Tlnh hlnh rà soát, thong kê, niêm yet cong khai TTHC 
1.1 Viêc rà soát, thng kê danh miic các TTHC thuôc th.m quyn giái quyêt. 
1.2. Viêc thrc hiên cong khai TTHC tai  noi tip nhân và giái quyt TTHC cüa Co quan, 
don vi. 
2. V tInh hlnh, kt qua giái quyt TTHC 
2. L Tng s h so yêu cAu giái quyt TTHC trong k" (bao gm Ca ho so giãi quyêt theo 
Co ch môt cira, mt cira lien thông; theo djch vu Cong trrc tuyn), trong do: S h so mài 
tip nhan; S h so tr k' báo cáo tnxàc chuyn qua; 
2.2. Kt qua giái quyt TTHC (bao gm ca h so giái quyt theo co ch mt cüa, mt cira 
lien thông; theo djch vu cOng trijc tuyn): S h so dâ giái quy& (trong do: s h so giãi 
quyt ding han;  s h so giái quyt qua han);  S h so dang giái quyt, trong dO: S h 
so chua dn han;  s h so dà qua han. 
2.3. Tinh hinh trin khai djch vu cOng trçrc tuyn müc do 3, 4 theo chi dao  cia Thu tthng 
ChInh phñ. 
3. V tip nhn và xtr t phãn ánh, kin nghj ye TTHC 
3.1. Viêc cOng khai dja chi co quan tip nhân, xü l', phan ánh, kin nghi, s diên thoai 
dithng day nOng. 
3.2. Kt qua xt l' phãn ánh, kin nghi theo thm quyn: 
- Tng s phân ánh, kin nghi dA tip nhn trong k'$' báo cáo, trong do: S phãn ánh, kin 
nghj v quy dinh hành chinh; S phãn h, kin nghi v hành vi hành chinh. 
- TInh hinh, kt qua xu 1': S phán ánh, kin ngh dà chuyn xü 1', s phãn anh, kin nghi 
dä cO kt qua xCr li'. 
4. V rà soát, kin ngh don gãn hóa TTHC 



4.1. viêc rà soát, dánh giá TTHC theo quy dinh tai chung V Nghi dinh 63/2010/ND-CP 
dã duac sfra di, b sung vâ Chucrng V Thông tu 02/20 1 7/TT-VPCP. 
4.2. Viec rà soát, dánh giá thu tic hành chinh theo các ni dung: 
- Viêc xây di.mg, ban hánh k hoach rá soát, dánh giá TTHC hang nãm và t chirc trin 
khai k hoach rà soát, dánh giá thñ tuc hành chInh cüa t chirc, Ca nhân duac kim tra. 
- Tin d, kt qua rà soát, dánh giá TTHC theo k hoach râ soát, dánh giá TTHC do B, 
co quan, UBND tinh hoãc chi dao cfia ChInh phñ, TTCP. 
- Viéc xir 1' kt qua rà soát, dánh giá; tinh hinh thuc thi phuang an don gián hóa TTFIC 
d ducyc cp thrn quyn phê duyt. 
4.3. Trong trumg hcp có nôi dung v tInh hinh, kt qua rà soát, co quan báo cáo cung cp 
s lieu sau: tng s TTHC ducic tin hành rá soát, dánh giá; s TTHC và s VBQPPL dçr 
kin sua di, bô sung, quy dmh mi theo thm quyn; s TTHC vá s VBQPPL kiên nghi 
co quan có thm quyn sfra di, b sung, quy dnh mdi. 
5. V cong tác truyn thông ho trq hot ding kiêm soát TTHC 
5.L Viéc ban hãnh k hoach  vâ qua trinh trin khai thi,rc hien  k hoach truyn thông v 
kim soát TTHC (bao gm cá tmyn thông nôi bô và thông qua phuang tiên thông tin dai 
chñng). 
- Các hinh thrc cu th dã thçrc hiên d quán triêt, tuyên truyn, ph bin chfi twang, chInh 
sách, pháp luât v kim soát TTHC, cái cách TTHC. 
- Các kt qua khác d thic hiên d quán trit, tuyên truyn, ph bin chü twang, chmnh 
sách, pháp lut v kim soát TTHC, cái cáh TTHC. 
(Co bao nhiêu tin, bài viê't v hoqt d$ng KSTTHC, cat cách TTHC,...) 
5.2. TInh hinh thuc hiên ch d thông tin, báo cáo v tinh hInh, kt qua thuc hiên kim 
soát tha tijc hânh chInh ctia t chuc, cá nhân duo'c kim tra theo quy dmh tai Diéu 35 
Ngh dinh 63/2010/ND-CP dä duac sfra di, b sung vâ Chuang VIII Thông tu 
02/20 1 7/TT-VPCP. 
6. ye vic nghiên c'u, d xut sang kin cãi cách TTHC (nu co) 
7. Vê cong tác kiêm tra thyc hin kiêm soát TTHC 
- V cong tác thanh tra, kim tra: s 1n thanh tra, kim tra viêc thi,rc hin kim soát thii 
tuc hành chinh; hInh thiirc kim tra; kt qua kim tra. 
- Viec khen thu&ng, xfr 1' can b, cong chuc vi pham quy dinh v kim soát thçrc hien thu 
tuc hành chInh. 
IV. 1JAN11 GIA CHUNG 
- Dánh gin chung v hiêu qua cong tác kim soát TTHC trên các lihh vuc thuôc thtm 
quyn quan l cüa co quan báo cáo. So sánh hieu  qua cong tác kim soát TTHC k' nay 
vi cüng ki nãm tnró'c; 
- Tu dánh giá mirc do hoàn thành cOng inc kim soát TTHC ciia co quan 
- Dánh gin nhng khó khãn, vuOng mc, tn tai, han ch trong cong tác kim soát TTHC: 
+ Nêu ci th nl-iung khó khãn, vuOng mac, tn tai, han ch tai co quan, don vi tn,xc thuOc 
trong cong tác kim soát TTHC 
+ Phân tIch rO nguyen nhân chñ quan, khách quan cña nhUng khó khãn, vuOng mac, tOn 
tai, han ch vá nguyen nhân. 
V. PHUNG HISNG NHIM V1J (HOC CAC NHIEM VJ TRQNG TAM) CUA 
KY TIEP THEO 



Nêu nMng dinh huóng, muc tiêu cc ban, nhüng giái pháp, nhiém vi cu th trong cong 
kim soát TTHC sê duac tap trung thi,rc hin trong k' tip theo. 
(K tië'p theo dwçrc hieu nhir saii: di v&i báo cáo 6 tháng là 6 tháng cui nàm, di vó'i 
báo cáo nàm là nãm sau). 
VI. MEN NGH vA oE XUAT 
- Ki4n nghj ca quan có thm quyn nghiên cru b sung, diu chinh chInh sách, pháp luat 
v TTHC, kim soát TTHC (nu phát hiên có thiu sot, bt cap); 
- Kin nghi co' quan Co thm quyn hurng dn thirc hin các quy djnh cüa pháp luat ye 
TTHC, kim soát TTHC (nu có vwing mac); 
- D xut các giãi pháp, sang kin nng cao hieu qua cOng tác kiêm soát TTHC, khàc 
phuc nhng khó khän, vithng mac; 
- Các ni dung cii th khác cn kin nghj, d xut./. 
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