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BÁO CÁO 

Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

 quý III và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ quý IV năm 2020 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ninh Hòa 

Thực hiện Công văn số 55/UBND ngày 08/01/2020 của UBND thị xã Ninh 

Hòa về việc thực hiện báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 

UBND phường Ninh Hà báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục 

hành chính Quý III năm 2020 (từ ngày 11/6/2020 đến ngày 14/9/2020), cụ thể như 

sau:  

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

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính 

- Không phát sinh trong kỳ báo cáo 

2. Thẩm định, thẩm tra về TTHC trong lập đề nghị xây dựng pháp luật và 

dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

- Không thực hiện 

3. Về công bố, công khai thủ tục hành chính 

 Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà đã tổ chức thực hiện công khai các quy định, 

quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã theo 

Thông tư 02/2017-TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ;  đồng thời chỉ đạo công chức 

các ngành có liên quan thường xuyên cập nhật, phối hợp đăng tải các Quyết định công 

bố của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp xã trên Trang thông tin điện tử của phường và bố trí bàn 

viết dành cho công dân, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận và thực 

hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức. 

Trong quý, đã thực hiện công khai các Quyết định sau: 

 - Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã. 

 - Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Khánh Hòa về công bố danh mục TTHC lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã. 
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 - Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, trong đó quy 

định nơi nhận hồ sơ là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 

 - Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

 - Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Khánh Hòa về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp cấp 

huyện; UBND cấp xã; tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 - Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Khánh Hòa về công bố danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong quý 299 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 

11 hồ sơ; nhận trong kỳ 288 hồ sơ). 

 - Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 290 hồ sơ (trong đó 290 hồ 

sơ sớm hạn, đạt tỷ lệ 100%; không có hồ sơ trễ hạn); 07 hồ sơ đang trong hạn giải 

quyết; hủy 02 hồ sơ. 

 - Việc triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng 

Internet mức độ 3: Trong Quý tiếp nhận 44/60 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ 

77,3%, tất cả đều được giải quyết sớm hạn. 

( kèm theo các biểu báo cáo) 

 5. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính 

Thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định tại 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ: công 

khai thông tin đường dây nóng số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người đứng đầu 

cơ quan và công chức phân công tiếp nhận, phản ánh kiến nghị; số điện thoại, địa chỉ 

thư điện tử của Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa; số điện thoại của Phòng CCHC- Sở 

Nội vụ; địa chỉ cơ quan, số địa chỉ chuyên dùng, địa chỉ mail của Văn phòng UBND 

tỉnh tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của phường; tổ chức công khai 

số điện thoại di động, điện thoại của cán bộ, công chức để tổ chức, cá nhân tiện việc 

trao đổi, hỏi về trình tự giải quyết TTHC trước khi đến UBND.  

Trong Quý, UBND phường không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của tổ 

chức, công dân về quy định hành chính. 

6. Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính  
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Trong Quý, UBND phường Ninh Hà báo cáo số 200/BC-UBND ngày 

26/6/2020 về báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa gửi về Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã; tiếp tục chỉ đạo công chức phụ trách công tác kiểm soát TTHC phối 

hợp với công chức các ngành thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các 

TTHC, từng bước rút ngắn thời gian giải quyết TTHC nhằm tạo điều kiện giải quyết 

các TTHC cho nhân dân theo phương châm “ nhanh, gọn, đúng luật” góp phần nâng 

cao chỉ số hài lòng của tổ chức, nhân dân đối với sự phục vụ của UBND phường. 

7.Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Thường xuyên phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tuyên 

truyền các nội dung, văn bản về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục 

hành chính. Đồng thời chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh 

phường đăng tải các văn bản trên Trang thông tin và tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh phường nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

8. Về nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 

- Không 

9. Tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính 

- Ban hành Công văn số 308/UBND ngày 03/8/2020 về việc triển khai Nghị 

quyết số 68/2020/NĐ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình 

cắt giảm, đơn giản hóa quy đinh liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-

2025 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 cảu Chính phủ về thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử chỉ đạo cán bộ, công chức UBND phường 

trên cơ sở nhiệm vụ tham mưu UBND phường thường xuyên rà soát, đề xuất phương 

án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. 

- Ban hành Công văn số 309/UBND ngày 03/8/2020 về việc triển khai một số 

nhiệm vụ tại Công văn số 2325/UBND ngày 13/7/2020 của UBND thị xã xã về triển 

khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP chỉ đạo cán 

bộ, công chức UBND phường tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm thông qua xử 

lý hồ sơ trên môi trường mạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát, kiến 

nghị các TTHC còn chồng chéo; thực hiện tiếp nhận, xử lý kiến nghị kịp thời. 

- Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Thông tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, UBND phường Ninh Hà tiếp 

tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại nhằm góp phần nâng cao hiệu 

quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân, tổ chức thực hiện 
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các thủ tục hành chính tại địa phương, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, nhân dân đối 

với sự phục vụ của UBND phường. 

Định kỳ hàng tháng, UBND phường tổ chức họp đánh giá cán bộ, công chức tại 

bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường, nghe công chức Văn phòng – thống kê (phụ 

trách cải cách hành chính phường) tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính trong tháng, lắng nghe các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công 

chức, tại bộ phận một cửa nhằm đưa ra giải pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời để 

phục vụ nhân dân tốt hơn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thị xã Ninh Hòa, của Đảng ủy 

phường Ninh Hà, UBND phường đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC cho tổ chức, 

công dân với phương châm nhanh, gọn, đúng luật. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời nâng cao sự hài lòng của tổ 

chức, nhân dân đối với sự phục vụ của UBND phường. 

- Công tác công khai TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời 

đảm bảo đầy đủ, chính xác. 

- Lãnh đạo địa phương luôn lắng nghe ý kiến, góp ý của nhân dân để kịp thời 

chấn chỉnh cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, 

tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. 

2.Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Nghiệp vụ kiểm soát TTHC của công chức kiểm soát thủ tục hành chính ở cơ 

sở còn thiếu sót do chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhiều. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ  IV/2020 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kiểm soát TTHC 

theo đúng tiến độ đề ra. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC nhằm 

nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức và nhân dân. 

- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về 

quy định hành chính theo quy định. 

-Tiếp tục triển khai vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Để thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở cơ sở, kính đề 

nghị UBND thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở đối với việc thực hiện tác nghiệp trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
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- Hệ thống phần mềm Cổng Dịch vụ công Quốc gia bị lỗi không tham gia thực 

hiện tác nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với cấp xã. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020 của UBND phường Ninh Hà, 

kính báo UBND thị xã Ninh Hòa theo dõi./. 

 
  

      Nơi nhận: (VBĐT) 
      - Như trên; 

      - TT. Đảng ủy, TT.HĐND phường; 

      - Bộ phận TN và TKQ phường; 

      - Lưu: VT.                                                                                                          

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    KT.CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Minh Nhật 
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Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Ngành, lĩnh vực có 

PAKN 

Số PAKN về quy định hành 

chính đƣợc tiếp nhận (bao 

gồm kỳ trƣớc chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải 

công khai 

kết quả xử 

lý Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

Số 

PAKN về 

hành vi 

hành 

chính 

Số 

PAKN về 

nội dung 

quy định 

hành 

chính 

Tổng số 

Chia theo nội dung 

PAKN 

Chia theo thời điểm 

tiếp nhận 

Tổng số 

Chia ra  

Số PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

Số PAKN 

về nội dung 

quy định 

hành chính 

Tiếp 

nhận 

mới 

trong kỳ 

Kỳ trƣớc 

chuyển 

qua 

Số PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

Số PAKN 

về nội 

dung quy 

định hành 

chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

…………… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

             

…             

                  Ninh Hà, ngày 14 tháng 9 năm 2020 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                              

                                                                                                               KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Nguyễn Minh Nhật 

Biểu số 05a/VPCP/KSTT 
Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 

(PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Quý III 
(Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 14 tháng 9 năm2020) 

                Đơn vị báo cáo: 

                UBND phường Ninh Hà 

                Đơn vị nhận báo cáo: 

                UBND thị xã Ninh Hòa 
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                                                                                                                                                          Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

Ghi chú 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Đã giải quyết 

Đang giải 

quyết 

Số mới 

tiếp nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trƣớc 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận (trực 

tiếp hoặc 

dịch vụ 

bƣu chính) 

Tổng số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chƣa 

đến hạn 
Quá hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

thời hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  

01 Tƣ pháp 244 44 07 193 240 240 00 03 03 00 244 240 00 03 Rút 01 hồ sơ 

02 TNMT 04 00 03 01 04 04 00 00 00 00 04 04 00 00  

03 LĐ-TBXH 51 00 01 50 46 46 00 04 04 00 51 46 00 04 Hủy 01 hồ sơ 

Tổng số 299 44 11 244 290 290 00 07 07 00 299 290 00 07 02 

                                                                                                                      

                                                                                                                                  Ninh Hà, ngày 14 tháng 9 năm 2020 
     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                              

                                                                                                                            KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                                                                                                                               Nguyễn Minh Nhật 

Biểu mẫu 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT  

Kỳ báo cáo: Quý III/2020 

(Từ ngày 11/6/2020 đến ngày 14/9/2020) 

                  Đơn vị báo cáo: 

                  UBND phường Ninh Hà 

                  Đơn vị nhận báo cáo: 

                  UBND thị xã Ninh Hòa 
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Biểu số 06g/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày  

31/10/2017. 

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC 

TRƢỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI 

QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(QuýIII/2020) 
Kỳ báo cáo: Quý III 

(Từ ngày 11/6/2020 đến ngày14/9/2020) 

                               Đơn vị báo cáo: 

                               UBND phường Ninh Hà 

                               Đơn vị nhận báo cáo: 

                               UBND thị xã Ninh Hòa 

 

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN: Trong Quý III, không phát sinh hồ sơ 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

S

TT 
Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lƣợng    hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

 
(2) (3) (4) (5) 

1 0 0 0 0 

2 

 

   

 

II. CÁC TRƢỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH:  Trong Quý II, không phát sinh hồ sơ 

 

S

TT 
Tên TTHC Nội dung vƣớng mắc Văn bản QPPL 

( (2) (3) (4) 

2 0 0 0 

 

                                                                                                                              Ninh Hà, ngày 14 tháng 9 năm 2020 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                              

                                                                                                                                          KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

                                                                                                                                               Nguyễn Minh Nhật 
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