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Ct'ra Lô, ngày tháng 4 náin 2021 

 

KInh gui: 

   

- Các phông chuyên mon thuc UBND thj xã; 
- Chi nhánh Van phông DKQSD dt thi xã; 
- Trung tarn Van boa Thông tin và Truyn thông thi xã. 

Th?c hien  Thông tu 01/2020/TT-VPCP ngây 2 1/10/2020 cüa Van phông ChInE 
phü v quy dnh ch d báo cáo dinh k' vâ quán 1, sr dung,  khai thác h thng thông 
tin báo cáo cüa Van phông ChInh phü; Cong van s 1206/UBND-KSTT ngày 10/3/202 1 
cüa UBND tinh Ngh An v viec  trin khai thuc hien ch do báo cáo djnh k thông qua 
H tMng thông tin báo cáo cüa Van phông ChInh phü. D có s lieu tng hcrp báo cáo 
UBND tinh theo quy djnh, UBND th xã giao các phông, dan v lien quan báo cáo tInh 
hInh, kt qua thijc hiên cong tác kirn soát TTHC Qu 1/2021 nhu sau: 

1. V ni dung báo cáo: Co d cuong kern theo 
2. V s lieu:  TInh tr ngây 15/12/2020 dn ht ngây 14/3/2021. 
3. Biu rniu báo cáo: Báo cáo s6 lieu tip nhn, giái quyt TTHC theo timg linh 

vijc (có biu rnu kern theo). 
Sü dung thng nht biu miu dinh dang Excel và cách phân chia các lnii vrc dC 

thun lcii cho qua trinh tng hcp sé, lieu. 
4. Báo cáo giri v UBND thj xã ('qua VànphôngHDND-UBND thixd,file sdgiii 

qua df a chi Email: vanphongubndcualogmail.com,.) trtr&c ngày 13/4/2021 d tng hp 
báo cáo Van phông UBND tinh theo quy djnh. 

Yêu cu các phông, dan v lien quan gui báo cáo cht lucing, thtng thi gian./.[ ,,_- 

Noi n/tan: 
- Nhu trên; 
- Chü tch, các PCT UBND Th1 xii; 
- Lni: 

Hoñng Van Phüc 



I. TINH HINH, KET QUA KIEM SOAT THU TUC  HANH CHINH (TTHC) 
1. Dánh giá tác dng TTHC quy dnh ti dty tháo van ban quy phm pháp Itit 
(QPPL) 

- S hxcmg TTHC d duçc dánh giá tác dng trong k' báo cáo: 

- S lucmg TTHC duçic ban hành trong k' báo cáo d1 ducyc dánh giá tác dng: 

2. Thuim djnh, thâm tra TTHC quy dlnh  ti diy thão van ban QPPL 
Nêu tng s TTEIC và tng s van ban QPPL trong ki báo cáo do b, co' quan mInli chü 
tn thuc hiên viéc thâm djnh. 

3. Cong b, cong khai TTHC, danh miic TTHC 

- Tng s Quy& dinh cong b TTHC/danh mije TTHC dã duQ'c ban hành trong kST  báo 
cáo: 

- Tong so van ban QPPL có quy dinh TTHC ducic cong b: 

- Tng s TTHC/danh mtic  TTHC duçic cong b. ; trong do s TTHC thrcc cong 
khai  

- Ting s TTHC thuc thim quyn quan 1', theo dOi cüa b, co' quan tInli dn thO'i diem 
báo cáo' ; trong do so TTHC thuc thâm quyën giãi quyét cüa b, co' quan' 

- Tng s TTHC thuc thirn quyn giãi quyt cüa dia phuang ; trong do: so TTHC do 
Trung uang quy djnh ; so TTHC do dia phuo'ng quy djnh 

4. Rã soát, don giãn hóa TTHC 
4. RIt soát, do'n giãn hóa TTHC 

- Tng s TTHC cn rà soát, dan gián hóa theo K hoch (K hoach cüa Thu tithng ChInh 
phü và Kê hoach cüa b, ca quanfUBND cap tinh)  

- Tng s TTHC dâ ducic rà soát, thông qua phuong an dan gián Iióa' 

- Phuong an don gián hóa cij th: s TTHC giü nguyen:...; s TTHC bäi bO:...; so TTHC 
süa dOi, bô sung:...; so TTHC thay the:...; so TTHC lien thông: ...; so TTHC có giái pháp 
de thirc hién trén mOi tnthng dién tir  

- S6 tin tit kiém ducc'  

- T' lé chi phi tit kim ducyc  

- T lé hoàn thánh k hoach rà soát, don gián hóa' 

5. Tip nhn, xü' 1 phãn ánh, kin nghj v quy dlnh,  TTHC 
- TOng so phán ánh, kin ngh d tip nhn trong k' báo cáo, trong do: S tip nhn mO'i 
trong kS'" ; sO tir k5' tnthc chuyên qua' ; sO phãn ánh, kiên nghi ye quy dnh hành 
chInh:...; so phãn ánh, kiên nghi ye hành vi hành chInk 

- S phan ánh, kin nghi dã x1r 1k:...; trong do s dã dixac dang tãi cong khai  
- S6 phán ánh, kin nghi dang xü 19  

6. Tlnh hInh, kêt qua giãi quyt TTHC 
6. TInh hInh, kt qua giãi quyt TTHC 
- Tng s6 h so TTHC d tip nhn trong k5i báo cáo, trong do: so mth tiêp n1in tTong 
kr  (tnrc tuyên' ; trirc tiOp và qua dlch  vi,i bini chInk ); sO ttr k5i truâc chuyen 
qua'  

- S luong h so dâ giái quy& ; trong d, giái quyt trtxOc hair , dung han' , qua 
han 



- S lu'cmg h so' dang giãi quyt ; trong do, trong han , qua han'  
7. Triên khai co' ch mt cü'a, mt cü'a lien thông trong giãi quyêt 
TTHC 

TInh hInh, kt qua ti'in khai thçrc hiên Nghj dinh s 61/2018/ND-CP: Cong tác chi dao 
và triên khai thirc hin; kêt qua thijc hien(ngoai  các nhim vçi chung trong các biêu mâu 
so 1iu, báo cáo them ye nhim vi riêng cüa t1rng don vi). 

8. Thirc hin TTHC trên môi trirô'ng din tü 

- TInh hInh, kt qua trin khai thijc hin Nghj dnh s 45/2020/ND-CP: COng tác chi dao 
và triên khai thirc hin; kêt qua thirc hien  (ngoai các nhim vi chung trong các biêu mâu 
so lieu, báo cáo them ye nhim vi riêng cüa trng don vj). 

- Vic ban hành K hoach s hOa kt qua giái quyt TTHC thuc thm quyn giái quyt 
cüa b, co quan, dja phu'ong con hiu hrc và tInh hInli, két qua to churc thirc hin nhiêm 
vu theo Kê hotch dã ban hành. 

- TInh hInh tIch hcp djch vu cong cüa b, co quan, UBND cp tinh trên Cng Djch vi 
cong quôc gia. 

9. Truyn thông h trQ' hoit dng kim soät TTHC 

Các hInh thüc ciith dã thijc hiên d quán trit, tuyên tmyn, ph bin chü tnrong, chInh 
sách, pháp luât ye kiêm soát TTHC, cái each TTHC. 

10. Nghiên cñ'u, âê xuât sang kiên cãi cách TTHC 

11. Kim tra thu'c hiên kiêm soát TTHC 
- S 1n kim tra vic thrc hin kim soát TTHC; hInh thüc kim tra; kt qua kim tra. 

- Viec khen thuO'ng can b, cOng chiIrc có thành tIch, vic xir 1 can b, cong chirc vi 
pham quy dnh ye kiêm soát thrc hiên TTHC. 

12. Ni dung khác 

- Vic ban hành dng b, Cu th các chInh sách, quy chutn, tiêu chun, djnh müc kinh t 
- k9 thut gän vâi vic giái quyêt TTHC. 

- V cong tác xay dirng, ban hành yà th chiirc thiric hin van ban trin khai nhim vii trong 
ni b cüa b, ngành, dja phu'o'ng (quy chê, k hoach...). 

- Hoat dng don dc, tp hun hu6ng dn nghip vu. 

II. BANH GL& CHUNG 
- Dánh giá chung v hiu qua, müc d hoàn thành cOng tác kim soát TTHC, trin khai 
co che mt cira, mt cfra lien thông, tic hin TTHC trén môi tnthng din ttr cüa co quan. 
So sánh hiu qua cOng tác kiem soát TTHC k' nay vâi kS'  tnthc. 

- Dánh giá nhng khó khãn, vtró'ng mdc, tn tai, han ch trong cOng tác kim soát TTHC. 
trien khai co chê mt c1ra, mt cüa lien thong, th?c hin TTHC tren mOi trung din tii: 

+ Neu ciii th nEüng kho khän, vtthng mdc, tn tai, han ch  tai  co quan, don v truc thuc 
trong cong tác nay; 

+ Phân tIch rO nguyen nhân chñ quan, khách quan cüa nhü'ng khó khän, vu'áng rnc, tn 
tai, han che và nguyen nhân. 

III. PHIfQNG HU'YNG, NHIEM VU CUA KY TIEP THEO 



Néu nhüng dnh huó'ng, muc tiëu cy ban, nliftng giãi pháp, nhiém vu Cu th tong cong 
kiém soát TTHC, trien khai co' chê môt cira, mt cira lien thông, th'rc hiën TTHC trën 
môi tru'mg dien  tcr së diio'c tp trung thuc hin trong kS'  tiép theo. 

IV. KIEN NGH! vA BE XUAT 
- Kin nghi. co' quan Co thAm quyn nghiên ciii b sung, diu chinh chInli sách, pháp lut 
ye TTHC, kiêm soát TTHC, co' chê môt cira, mt cüa lien thông, thirc hin TTHC trên 
môi trithng diên tr (nêu phát hien  có thiëu sOt, bat cap); 
- Kin nghi Ca quan co thtm quyn huó'ng din thirc hin các quy djnh cüa pháp 1uit v 
TTHC, kiêm soát TTHC, Ca ché mt cüa, mt càa lien thOng, thixc hin TTHC trên môi 
truô'ng dien  tr (néu có vtthng mac); 

- D xut các giãi pháp, sang kin nâng cao hiu qua cOng tác kim soát TTHC, Ca ch 
môt cüa, môt cüa lien thông, thuc hin TTHC lien môi truO'ng diên tcr; khäc phiic nhUng 
khó khãn, vithng mac; 

- Ni dung cii th khác cAn kin ngh./. 



Biêu so 1LO5a/VPCPIKSTT KET QUA XU LY PHAN ANH, MEN NGHI (PAKN) - Do'n vi báo cáo: 
\TE QUY DiNH liANli cniNil vA I1ANH VI HANU 

C1{LNH TA! CO QUAN, DO V4 + LIBND cap xã, co quan chuyên mon 
thuôc UBND cap huyn, tinh; 

K3' báo cáo: Quy. ../Näm... 
+ Co quan, don v truc thuôc bô, co quan 

(Tz ngày. /20... dn ngày ... /... /20...) trung u'ong t chrc theo ngành doc cap 
xa. 

- 0ou vi nhn báo cáo: 

+ UBND cap huyn, tinh; 

+ Bô, co quan ngang b, co quan trung 
uong tO chrc theo ngành dcc cap huyn. 

Don vi tInh: So PAKN. 

STT 
len llg iiii, 
linhvix&có 

PAKN 

4 

S Iuçiig PAKN duic *ip nl4n 

4 

K& qua xii Iy I'AKN 

SóPAKN 
dii xü Iy 

du,çc däng 
tãi cong 

khai 

OIl SO 

. 
I heo nQl dung 

Thco th?yi diem tiCp 
IiIiIi 

DixuIy l)iugxüIy 

loiio so . . 
lheo noi dung 

. 

. . 
flico Uioi diem tie1) 

nhan 
10110 SO 

Hanh vi 
. 

hanh elunh 
Quy d1nh 

hanh ehinh 

I-Iànhvi 
hinh chinh 

Quydjnh 
hCnli cliinh 

Tirki 
tnthc 

T k rong 
1-lCnhvi 

hinh chinh 
Quydjnh 

hlnh china 
TrkSr 
tiâc 

'1' k rong y 

(1) (2) 
(3) 

=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) 
(8)= 

(9)+(10) 
=(11)+(12) 

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

(14)+(1 
(14) (15) (11) 

2 

TONG CQNG 



Biêu so 
ll.06a/VPCP/KSTT 

TINH iIINB, KET QUA GIL QUYET THU TEJC 
HAMI CHJNIH TAI C€ QUAN, DON V4 TRJ'C TIEP 

GIl QUYET THtJ TUC HAI'}I CHINII 
Ky báo cáo: Quy.../Nám... 

(Ti'rngày ... /... /20... den ngày ... /... /20...) 

- Doii vi báo cáo: 
+ UBND cap X, co quan chuyên mon thuc 
UBND cap huyên. 
+ Co quan chuyên mOn thuôc UBND cap 
tinh. 
+ Co quan, don vi tnrc thuôc bô, co quan 
ngang bô. 
+ Co quan trung uong tO chirc theo ngành 
dQc cap xã. 
- Don vi nhân báo cáo: 
+UBND cap huyên. 
+ UBND cap tinh. 
+ B, co quan ngang bô. 
+ Co quan trung 1.rong t chiirc theo ngành 
d9c cap huyn. 

Dun vi tInh: So hO so' FJHC. 

STT 
Linh viyc giãi 

quyet 

S luqng hI sb tip nhii S luong ho so d giái quyt 
So 1ung h sO' dang giãi 

quyet 

., 
Tong so 

Tiong k' Tu kSi 
ti-u'c 

.. TOng SO 
Tru'ôc 

han 
Dung 
han 

Qua 
han 

Tong so 
Dung 
han 

Qua 
han 

Truc 
tuyên 

Tnrc tiêp, 
dichvubu'u 

chInh 

. . 

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

(4) (5) (6) 
(7)=(8) 

+(9)+(10) 
(8) (9) (10) (I')= 

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

LTnhvi.rc... 

2 Linhvuc... 

TONG CONG 
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