ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /BC-UBND

Thanh Bình Thịnh, ngày 14 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính 9 tháng, Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối
năm 2022 tại xã Thanh Bình Thịnh
KÍNH GỮI: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ,

Thực hiện hướng dẫn số 414/UBND-TCNV ngày 07/3/2022 của UBND
huyện Đức Thọ về việc hướng dẫn chế độ Báo cáo CCHC định kỳ năm 2022.
Nay UBND xã Thanh Bình Thịnh báo cáo tình hình cải cách hành chính 9 tháng
và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm như sau:
I. Nội dung Cải cách hành chính:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Việc ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính;
Trong 9 tháng đã ban hành:
UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị tốt các loại hồ sơ
phục vụ thanh tra công vụ vào trung tuần tháng 8 năm 2022 tại xã.
+ Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành
kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Thanh Bình Thịnh giai đoạn 20212030;
+ Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành
kế hoạch cải cách hành chính xã Thanh Bình Thịnh năm 2022;
- Việc thực hiện công tác tự kiểm tra CCHC;
+ Ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc
ban hành kế hoạch đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước Văn thư – Lưu
trữ, Thi đua khen thưởng năm 2022;
+ Ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2022 về
việc thành lập Tổ tự kiểm tra cải các hành chính tại UBND và các bộ phận thuộc
UBND xã năm 2022;
+ Đã tổ chức được 1 đợt tự kiểm tra 6 tháng đầu năm về CCHC tại xã vào
ngày 30/6/2022.
- Kết quả khắc phục tồn tại hạn chế sau kiểm tra do cấp trên chỉ ra năm 2021.
+ Báo cáo số 07/BC-UBND, ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc báo cáo khắc
phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021;
- Những giải pháp chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị trong thực hiện
CCHC;
+ Ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc
kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế sau đánh giá của đoàn kiểm tra CCHC
năm 2021;
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+ Báo cáo số 19/BC-UBND, ngày 27 tháng 7 năm 2022 về việc khắc phục
tồn tại hạn chế trong thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2022;
- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính;
+ Ban hành số 17/KH-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc ban hành
kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022;
- Chế độ tổng hợp, thông tin, báo cáo.
+ Báo cáo số 04/BC-UBND, ngày 14 tháng 3 năm 2022 về việc báo cáo cải
cách hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022;
+ Báo cáo số 12/BC-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2022 về việc báo cáo cải
cách hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
+ Báo cáo số 29/BC-UBND, ngày 14 tháng 9 năm 2022 về việc báo cáo cải
cách hành 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022;
2. Về cải cách thể chế
- Chất lượng văn bản QPPL cấp xã ban hành;
Năm tháng đầu năm UBND xã Không ban hành văn bản QPPL
- Thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL;
Thực hiện đúng theo quy định về công tác ban hành văn bản QPPL khi được
giao
- Công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương,
tỉnh, huyện ban hành;
Trong 9 tháng năm 20022 không có văn bản QPPL nào phải góp ý
- Công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương,
tỉnh, huyện ban hành;
9 tháng năm 2022 UBND xã có tiến hành góp ý vào 2 văn bản đó là: Dự
thảo luật góp ý vào “Dự thảo” Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Quyết định sửa
đổi bổ sung một số điều của Quyết Định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019
của UBND tỉnh Hà Tỉnh.
- Tổ chức thực hiện văn bản QPPL của cấp trên và của đơn vị tại địa phương;
Trong 9 tháng căn cứ kế hoạch và văn bản chỉ đạo của cấp trên UBND xã đã
triển khai ban hành và thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định.
- Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL);
UBND xã xác định việc Theo dõi thi hành pháp luật là một lĩnh vực hết sức
quan trọng nên đã ban hành Kế hoạch số: 24/KH-UBND, ngày 11/03/2022 về
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi
hành pháp luật trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh năm 2022
- Thực hiện chế độ báo cáo lĩnh vực Cải cách thể chế.
- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật: Số lượng văn bản
được rà soát, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ khi rà soát.
UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 11/03/2022 về triển
khai công tác tự kiểm tra, xử lý rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022.
Đồng Thời công chức chuyên môn đã tham mưu cho UBND xã ban hành quyết
định số 88/QĐ-UBND, ngày 15/03/2022 về kiện toàn tổ công tác rá soát, tự kiểm
tra văn bản QPPL năm 2022.
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9 tháng đầu năm đã ban hành 200 Văn bản trong đó: 01 Nghị quyết của
HĐND và 200 Quyết định của UBND xã.
Trong : 01 Nghị quyết của HĐND và 200 Quyết định của UBND xã qua
công tác Tự kiểm tra, rà soát không có văn bản QPPL nào được HĐND và UBND
xã ban hành. Các văn bản trên được HĐND và UBND xã ban hành dưới hình thức
văn bản hành chính.
3. Cải cách thủ tục hành chính
- Thực hiện niêm yết các TTHC và địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của
cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính đầy đủ, khoa học tại
nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định, trên Cổng/Trang thông tin điện tử
của các địa phương: Tổ chức niêm yết, công khai đầy đủ các loại TTHC, tại bộ
phận một cử và cổng thông tin điện tử theo quy định đảm bảo khoa học chính xác
tạo điều kiện cho công dân đến giao dịch dễ tiếp cận.
- Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC đúng quy trình theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông; Trong 09 tháng các loại hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận
một cửa được xử lý theo đúng quy trình, đúng thời gian, không có hồ sơ nào quá
hạn
- Kết quả giải quyết TTHC: Đến thời điểm báo cáo đã giải quyết được 1486
hồ sơ, trong đó có 1486 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, hồ sơ giải quyết
qua mạng mức độ 3 là: 361/1486 hồ sơ đạt tỷ lệ 24%
- Rà soát, đánh giá TTHC (việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục
hành chính năm)
+ Ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 11 năm 2021 về
việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm
soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh;
+ Ban hành quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 3 năm 2022 về
việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một của
liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên
địa bàn xã Thanh Bình Thịnh;
+ Ban hành quyết định số 143/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 5 năm 2022 về
việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Thanh Bình Thịnh
+ Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2022 về việc Rà soát,
đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa
bàn xã năm 2022;
+ Ban hành công văn số 09/ UBND, ngày 18 tháng 5 năm 2022 về việc tiếp
tục thực hiện liên thông các TTHC “ Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú,
hưởng chế độ tử tuất/ Hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí”
- Phản ánh kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết; Trong 05 tháng đầu năm tại địa bàn xã không có phản ánh kiến
nghị của cá nhân, tổ chức nào.
- Thực hiện báo cáo định kỳ quý và năm về kiểm soát TTHC.
+ Thực hiện đầy đủ các báo cáo tháng quý theo quy định của nhà nước.
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+ Báo cáo số 09/BC-UBND, ngày 05 tháng 5 năm 2022 của UBND xã về
việc Báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất trong giải quyết TTHC
và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
4. Về tổ chức bộ máy
- Thực hiện chỉ đạo của huyện về tổ chức bộ máy; Thực hiện tốt các chỉ đạo
của huyện về tổ chức bộ máy như tinh giản cán bộ, công chức sau sáp nhập xã,
thuyên chuyển, luân chuyển cán bộ: Toàn xã có 50 cán bộ, công chức trong đó,
cán bộ công chức: 30 người; cán bộ không chuyên trách 14 người, và 06 đồng chí
công an. Về trình độ 30/30 cán bộ công chức có trình độ Đại học, Cán bộ không
chuyên trách có 05 đồng chí Đại học, Cao đẳng 03 đồng chí, trung cấp 06 đồng
chí. Về trình độ lý luận chính trị có 38/ 44 đồng chí. Trong 09 tháng chứa tinh
giảm được cán bộ, công chức nào.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của đơn vị;
+ Quyết định số 12/QĐ- UBND, ngày 02/02/2021 về việc ban hành quy chế
văn hóa công sở tại UBND xã Thanh Bình Thịnh;
+ Ban hành quyết định số 117/QĐ-UBND, ngày 16/7/2021 về việc Ban hành
quy chế làm việc của UBND xã Thanh Bình Thịnh nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Quyết định số 120/QĐ-UBND, ngày 28/7/2021 về việc Kiện toàn phân
công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên của UBND xã nhiệm kỳ
2021-2026;
+ Ban hành quyết định số 121/QĐ-UBND, ngày 28/7/2021 về việc Ban hành
Quy chế dân chủ cơ sở dân chủ tại xã;
+ Ban hành quy chế số 16/QC- HDDND- UBND-UBMTTQ, ngày 09 tháng
02 năm 2021 về việc phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thanh
Bình Thịnh;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo chương trình khung, kế
hoạch năm, chương trình công tác;
+ Ban hành chương trình số 01/CT-UBND, ngày 24/01/2022 về chương trình
công tác của UBND xã Thanh Bình Thịnh năm 2022;
+ Ban hành kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 09 tháng 3 năm 2022 của
UBND xã về việc ban hành khung kế hoạch nhà nước phát triển kinh tế - xã hội
năm 2022;
5. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức
* Công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ, công chức
- Công tác nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và quản lý lưu trữ hồ sơ
cán bộ, công chức hàng năm;
+ Hàng năm tổ chức đánh giá cán bộ công chức theo quy định của cấp trên
một các dân chủ công khai, góp ý chân tình những mặt được, chưa được đối với
mỗi cán bộ, công chức đang công tác. Bình bầu khen thưởng kỷ luật hàng năm.
Hồ sơ lưu trử đảm bảo khoa học, hợp lý…
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Kế hoạch đào tạo - bồi
dưỡng);
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Ban hành kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2022 về việc
ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2022;
- Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế theo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày
10/12/2020 của Chính phủ;
- Cập nhật thông tin cán bộ công chức viên chức vào phần mềm quản lý
CBCCVC của tỉnh;
+ Đã cập nhật bổ sung đầy đủ các thông tin của cán bộ, công chức vào phần
mềm quản lý CBCC của tỉnh.
- Kỷ luật, kỷ cương hành chính: Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo
Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về “Quy
định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh”;
Đã triển khai cho cán bộ công chức toàn cơ quan ký cam kết thực hiện quyết
đinh 52/2017/QĐ-UBND.
+ Ban hành kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 20 tháng 01 năm 2022 về việc
triển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của
UBND tỉnh.
- Lưu trử hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.
+ Hồ sơ cán bộ, công chức được lưu trử đầy đủ, đảm bảo theo quy định của
nhà nước.
6. Cải cách tài chính công:
- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý
hành chính: Xây dựng kế hoạch thu – chi đảm bảo đúng quy định của nhà nước,
của pháp luật, tuân theo quy định, định mức, chế độ. Tuân thủ kế hoạch của cơ
quan cấp trên. Sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm để đem lại hiệu quả cao. Mọi
hoạt động luôn đảm bảo sự công khai, thống nhất trong cơ quan đơn vị.
- Thực hiện công khai tài chính: Ban hành quyết định số 22/QĐ-UBND ngày
24 tháng 01 năm 2022 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm
2022 của UBND xã Thanh Bình Thịnh ( Có biểu mẫu công bố công khai chi tiết
kèm theo)
- Xây dựng thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ: Ban hành Quyết định số
21/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm
2022.
- Thực hiện tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập trong cơ quan: Xây dựng dự
toán tiết kiệm 10% chi thường xuyên cải cách tiền lương. 6 tháng đầu năm 2022
chưa bố trí được nguồn tăng thu nhập trong cơ quan.
- Thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao: Căn
cứ quyết định số 14388/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Đức Thọ
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho UBND xã Thanh Bình
Thịnh. Thông báo số 311/TB-TC-KH ngày 31/12/2022 của phòng tài chính kế
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hoạch huyện Đức Thọ về việc giao dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 cho
UBND xã Thanh Bình Thịnh.
7. Hiện đại hóa hành chính
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý điều hành của các
cơ quan hành chính nhà nước như: sử dụng IO, gửi nhận văn bản, các phần mềm
tác nghiệp chuyên ngành;
+ Đã ban hành kế hoạch 16/KH- UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2021 về việc
ban hành kế hoạch triển khai phát triển ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022;
- Triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001vào hoạt động quản lý nhà nước.
+ Ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 về
việc ban hành “ Mục tiêu chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
+ Quyết định số 76/QĐ-UBND , ngày 18/02/2022 về việc Kiện toàn Ban chỉ
đạo Duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN
ISO 9001: 2015 tại UBND xã Thanh Bình Thịnh năm 2022;
+ Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc Duy trì
cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2015 trên đại bàn xã Thanh Bình Thịnh năm
2022;
+ Quyết định số 153/QĐ-UBND, ngày 19/05/2022 về việc thành lập đoàn
đánh gái nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 trên địa bàn xã năm 2022;
+ Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 16 tháng 5 năm 2022 về việc đánh giá
nội bộ hệ thống QLCL phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
năm 2022 tại xã Thanh Bình Thịnh.
+ Ban hành các quy trình nội bộ về các lĩnh vực hành chính, đã ban hành
được 15 quy trình.
II. Nội dung kiểm tra Văn thư - Lưu trữ:
+ Về công tác văn thư:
Ban hành quyết định 06/QĐ- UBND ngày 15/01/2021 quy chế văn thư –
lưu trữ
Ban hành quyết định 01/QĐ- UBND Ngày 05/01/2022 về việc ban hành
danh mực hồ sơ lưu trữ năm 2022
- Xây dựng Kế hoạch số 01/KH- UBND ngày 18/01/2022 triển khai kế
hoạch văn thư – Lưu trữ năm 2022
- Xây dựng Kế hoạch số 02/KH- UBND ngày 18/01/2022 tự kiểm tra việc
thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ
Việc soạn thảo và ban hành văn bản, quản lý văn bản (bao gồm văn bản
giấy và văn bản điện tử) theo đúng Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
của Chính phủ về công tác văn thư;
+ Về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ :
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Việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ của cơ
quan:
Hiện tại UBND xã đã có kho lưu trữ, và các thiết bị phục vụ cho việc lưu
trữ tại liệu. Kho lưu trữ có giá đựng, và sắp xếp tài liệu theo danh mục hồ sơ theo
từng lĩnh vực chuyên nghành; Việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số
theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về
công tác văn thư.
+ Xã đã thực hiện thu thập, xác định giá trị tài liệu lưu trữ vào kho, đã bố
trí kho; mua sắm một số trang thiết bị và các biện pháp bảo quản an toàn hồ sơ,
tài liệu lưu trữ.
+ Do xã còn nhiều khó khăn sau sáp nhập, nên chưa đáp ứng đầy đủ kinh
phí đảm bảo cho công tác văn thư theo quy định tại Điều 36 Nghị định số
30/2020/NĐ-CP ngày05/3/2020 của Chính phủ và đảm bảo cho hoạt động lưu trữ
theo quy định tại Điều 39 Luật Lưu trữ.
UBND xã đã chỉ đạo công chức phụ trách, bố trí kho lưu trữ và các điều
kiện bảo quản an toàn tài liệu theo quy định của pháp luật.
IV. Tồn tại, hạn chế
1. Tồn tại, hạn chế:
So với yêu cầu và mục tiêu đề ra về cải cách hành chính, công tác cải cách
hành chính tại xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:
- Sự tham gia của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 chưa được chú trọng thực hiện.
- Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa
phương củng chưa được thực hiện.
- Việc xây dựng xác định vị trí việc làm còn gặp nhiều khó khăn. Chất
lượng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên
môn, nghiệp vụ. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức đi sớm về muộn.
- Hiệu quả phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính giữa Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả với các cơ quan chuyên môn có liên quan chưa cao.
- Về cán bộ công chức vẫn còn dôi dư so với quy định đối với xã cụ thể đến
thời điểm hiện tại dôi dư 7 cán bộ, công chức.
2. Nguyên nhân:
- Nhận thức và sự quan tâm của một số bộ phận cán bộ, công chức về
CCHC chưa thật sự đầy đủ, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, chưa thực sự
quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác CCHC. Việc ban hành các kế hoạch về
CCHC chưa thực sự gắn với hoạt động, thực tiễn của địa phương. Một số nhiệm
vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương đạt thấp;
- Do một số cán bộ, công chức thiếu sự phối hợp, sự phối hợp còn thiếu
chặt chẽ, chưa bám sát quy trình đã được phê duyệt.
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V. Giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở Kế hoạch
CCHC của tỉnh, UBND huyện xây dựng Kế hoạch CCHC của huyện năm 2022
theo quy định và triển khai đồng bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa
bàn thực hiện theo quy định, đặc biệt quan tâm tập trung triển khai thực hiện các
nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa
liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Kế
hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 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 và Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện 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 gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực
tuyến hóa giao dịch TTHC ở tất cả các cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc,
trong đó:
- Đưa 50% TTHC đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3; có tối
thiểu 35% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3;
- Toàn bộ hồ sơ TTHC áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân
chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa các cơ
quan hành chính thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Không có hồ sơ trễ hạn trên tất cả các lĩnh vực;
2. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước, giải quyết TTHC theo
quy định của Chính phủ và thực tiễn địa phương. Tiếp tục triển khai chính sách
tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu
quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng
cường công tác quản lý, sử dụng, đánh giá, cán bộ công chức.
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; siết
chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ.
4. Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của
cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của
các cấp lãnh đạo, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành
chính.
5. Tăng cường đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử huyện, trang thông
tin điện tử cấp xã.
6. 100% văn bản hành chính thông thường trao đổi giữa các cơ quan nhà
nước hoàn toàn dưới dạng điện tử;100% văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan
nhà nước có sử dụng chứng thư số, chữ ký số.
7. Thực hiện duy trì, áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong
các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với vận hành phần mềm Một cửa điện
tử theo tiến độ của UBND huyện.
Trên đây là kết quả thực hiện cải cách hành chính trong 9 tháng và phương
hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại cuối năm 2022 của xã Thanh Bình Thịnh. Và một
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số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới, báo cáo UBND huyện để tổng
hợp/.
Nơi nhận:
- UBND Huyện Đức Thọ;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Ngọc Hường
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Phụ lục 1B
THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TẠI CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ VÀ CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo báo cáo số:26/BC-UBND, ngày 14/9/2022 của UBND xã Thanh Bình Thịnh)
STT

Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳ báo cáohàngquý,9tháng, năm)

Kếtquảthốngkê

Công tác Chỉ đạo điều hành

Vănbản

Sốliệu
08

1.1

Sốvănbảnchỉ đạoCCHCđãbanhành(Kếtluận,chỉ thị,công
vănchỉđạo,quántriệt)

Vănbản

08

1.2

Tỷ lệhoànthànhKế
hoạchCCHCnăm(Lũykếđếnthờiđiểmbáocáo)

%

1.2.1

Sốnhiệmvụđềratrongkếhoạch

Nhiệmvụ

11

1.2.2

Sốnhiệmvụđãhoànthành

Nhiệmvụ

9

1

Đơnvịtính

Ghichú

1.3.
KiểmtraCCHC
1.3.1 Số phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã kiểm tra

Cơquan, đơn vị

1.3.2 Số UBND cấp xã đã kiểm tra

Cơquan, đơn vị

1.3.3 Tỷlệ xử lýcác vấn đềphát hiệnquakiểm tra

%

1.3.3.1 Sốvấnđềpháthiệnquakiểmtra

Vấnđề

1.3.3.2 Sốvấnđề pháthiệnđãxửlýxong

Vấnđề

Thống kê, đối chiếu và
nêu chi tiết kết quả đạt
được theo Phụ lục ban
hành kèm theo Kế
hoạch năm 2022

Chỉ UBND cấp
huyện báo cáo
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STT
1.4

Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳ báo cáohàngquý,6tháng, năm)

Kếtquảthốngkê
Đơnvịtính

Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyểndụng,
quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tổ chức bộmáy

1.4.1

Sốcơquan,đơn vịđượckiểmtra

%

1.4.2

Tỷlệcơquan,đơnvịđãhoànthànhviệcthựchiệnkếtluậnkiểmtra

%

1.5 Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
1.5.1 Tổngsốnhiệmvụđược giao

Nhiệmvụ

1.5.2

Sốnhiệmvụđãhoànthànhđúnghạn

Nhiệmvụ

1.5.3

Sốnhiệmvụđãhoànthànhnhưngquáhạn

Nhiệmvụ

1.5.4

Sốnhiệmvụquáhạnnhưng chưahoànthành

Nhiệmvụ

1.6
1.6.1

Khảosát sựhàilòngcủangườidân,tổchức

Có =1; Không=0

Sốlượngphiếukhảo sát

Sốlượng

1.6.2

Hìnhthứckhảosát

Trựctuyến=0P
hátphiếu =1
Kếthợp =2

Tổchứcđốithoạicủa
lãnhđạovớingườidân,cộngđồngdoanhnghiệp

Không=0
Có =1

1.7

Sốliệu

Ghichú
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STT

Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳbáo cáohàngquý,6tháng, năm)

Kếtquảthốngkê
Đơnvịtính

Cải cách thể chế

Vănbản
Vănbản

2.1.2.

Tổngsố VBQPPL1do các đơn vị tham mưu HĐND tỉnh,
UBND tỉnh ban hành hoặc dođịaphươngbanhành
SốVBQPPLdo đơn vị tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban
hành
SốVBQPPLdo cấphuyện banhành

2.1.3

SốVBQPPLdo cấpxãbanhành

Vănbản

2
2.1
2.1.1

2.2

Sốliệu

Vănbản
Vănbản

Kiểmtra,xử lýVBQPPL

2.2.1

SốVBQPPLđã kiểmtratheothẩmquyền

Vănbản

2.2.2

Tỷlệxử lýVBQPPLsaukiểmtra

%

2.2.2.1

TổngsốVBQPPLcầnphảixửlýsau kiểmtra

Vănbản

2.2.2.2

SốVBQPPLcó kiếnnghịxửlýđãđượcxửlýxong

Vănbản

2.3

Ghichú

RàsoátVBQPPL

2.3.1

SốVBQPPLđãràsoátthuộcthẩmquyền

Vănbản

2.3.2

TỷlệxửlýVBQPPLsauràsoát

%

2.3.2.1

TổngsốVBQPPLcần phảixửlýsauràsoát

Vănbản

2.3.2.2

SốVBQPPLcó kiếnnghịxửlýđãđượcxửlýxong

Vănbản

UBND cấp huyện, cấp
xã báo cáo
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STT
3
3.1

Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳbáocáohàngquý,6tháng,năm)

Kếtquảthốngkê
Đơnvịtính

ThốngkêTTHC
SốTTHCđãđượcphêduyệtphương ánđơngiảnhóa

Thủtục

3.1.2

SốTTHC côngbốmới

Thủtục

3.1.3

SốTTHCbãibỏ,thaythế

Thủtục

3.1.4

TổngsốTTHCthuộcthẩmquyềngiảiquyết

Thủtục

3.1.4.1

SốTTHC cấptỉnh(BaogồmcảTTHCcủacơquan TWngànhdọc)

Thủtục

3.1.4.2

SốTTHC cấphuyện(BaogồmcảTTHCcủacơ quan TWngànhdọc)

Thủtục

3.1.4.3

SốTTHCcấpxã(BaogồmcảTTHCcủacơ quan TWngànhdọc)

Thủtục

SốTTHC liênthôngcùngcấp

Thủtục

3.2.2

SốTTHC liênthônggiữacáccấpchính quyền

Thủtục

3.2.3

SốTTHCđãthựchiệntiếpnhậnvà giảiquyếthồ
sơkhôngphụthuộcvàođịagiớihành chính.

Thủ tục

KếtquảgiảiquyếtTTHC
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải
quyếtđúnghạn

%

3.3.1.1

Tổngsốhồ sơTTHCđãgiải quyếtxong

Hồsơ

3.3.1.2

Sốhồ sơTTHCgiảiquyết đúnghạn

Hồsơ

3.3.1

Riêng Văn phòng Cấp
ủy - CQ tổng hợp cáo
số TTHC cấp huyện,
cấp xã (kể cả số liệu
ngành dọc thuộc cơ
quan TW trên địa bàn)

Thựchiện cơchếmột cửa, mộtcửaliênthông

3.2.1

3.3

Sốliệu

Cải cách thủ tục hành chính

3.1.1

3.2

Ghichú

105
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STT

Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳbáocáohàngquý,6tháng,năm)

Kếtquảthốngkê
Đơnvịtính

Ghichú

Sốliệu

3.3.2

TỷlệhồsơTTHCdo UBNDcấphuyệntiếp
nhậnđượcgiảiquyếtđúnghạn

%

3.3.2.1

Tổngsốhồ sơTTHCđãgiải quyếtxong

Hồsơ

3.3.2.2

Sốhồ sơTTHCgiảiquyết đúnghạn

Hồsơ

3.3.3

TỷlệhồsơTTHCdo
UBNDcấpxãtiếpnhậnđượcgiảiquyếtđúnghạn

%

3.3.3.1

Tổngsốhồ sơTTHCđãgiải quyếtxong

Hồsơ

850

3.3.3.2

Sốhồ sơTTHCgiảiquyết đúnghạn

Hồsơ

850

3.3.4

Tỷlệgiảiquyếtphảnánh,kiếnnghị(PAKN)vềquyđịnhTTHC

%

0

3.3.4.1

TổngsốPAKN đãtiếpnhận (trựctiếphoặcdocơ quan
cóthẩmquyềnchuyển đến)

PAKN

0

3.3.4.2

SốPAKN đã giảiquyết xong

PAKN

0

UBND cấp huyện, cấp
xã báo cáo
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4

Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳ báo cáohàngquý,6tháng, năm)

4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3
4.1.5.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

TỷlệĐVSNCLđãcắtgiảmsovớinăm2015
Sốliệuvềbiênchếcôngchức
Tổngsốbiênchếđượcgiaotrongnăm
Tổngsốbiênchếcó mặttạithời điểmbáocáo
Sốhợpđồnglaođộnglàmviệctạicáccơquan,tổchứchànhchính

4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Đơnvịtính

Ghichú

Sốliệu

Cải cách tổ chức bộ máy
Sắpxếp,kiệntoàntổchứcbộ máy
Tỷlệsở, ngànhđã
hoànthànhviệcsắpxếpcácphòngchuyênmônđápứngcáctiêuchítheoquy
địnhcủaChínhphủ
Tỷ lệ UBND cấp huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các
phòngchuyênmônđápứngcáctiêuchítheoquyđịnhcủaChínhphủ
Sốlượngcác banquản lýtrựcthuộcUBNDcấptỉnh
Số tổ chức liên ngành do UBND tỉnh thành lập để thực hiện các nhiệm
vụ thuộc ngành, lĩnh vực được giao
Tổngsốđơnvịsựnghiệpcônglập(ĐVSNCL)tạiđịaphương
SốĐVSNCLthuộcUBNDtỉnh
SốĐVSNCLthuộcsở, ngànhvàtươngđương
SốĐVSNCLthuộcUBNDcấphuyện

4.1
4.1.1

Kếtquảthốngkê

Sốbiênchếđãtinhgiảntrongkỳbáocáo
Tỷlệphầntrămbiênchếđãtinhgiảnsovớinăm2015
SốngườilàmviệchưởnglươngtừNSNNtạicácđơn vịsựnghiệpcônglập
Tổngsốngườilàmviệc đượcgiao
Tổngsốngườilàmviệccómặttại thờiđiểmbáocáo
Sốngườiđãtinhgiảntrongkỳbáocáo
Tỷlệ%đãtinhgiảnsovớinăm2015

%

%
Ban
Tổchức
Cơquan, đơn vị
Cơquan, đơnvị
Cơquan, đơnvị
Cơquan, đơnvị
%
Người
Người
Người
Người
%
Người
Người
Người
%

UBND cấp huyện
báo cáo
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5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳbáo cáohàngquý,6tháng,năm)
Cải cách chế độ công vụ
Vịtríviệclàmcủacôngchức,viênchức
Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí
việclàmtheoquyđịnh
Sốđơnvịsựnghiệp đãđược phêduyệtvịtrí việclàmtheoquyđịnh

Kếtquảthốngkê
Đơnvịtính

Ghichú

Sốliệu

Các cơ quan Trung ương không phải báo cáo nội dung
này (mục 5)

Cơquan, đơn vị
Cơquan, đơn vị

Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc
làmpháthiệnquathanhtra, kiểm tra
Tuyểndụngcôngchức,viênchức
Sốcôngchứcđượctuyểndụng(thituyển,xét tuyển)
Sốcôngchứcđượctuyểndụngtheotrườnghợpđặcbiệt.
Sốcánbộ,côngchứccấpxãđượcxét chuyển
thànhcôngchứccấphuyệntrởlên.
Sốviênchứcđượctuyểndụng(thi tuyển, xéttuyển).
Sốviênchứcđượctuyểndụngtheotrườnghợp đặcbiệt.
Sốlượng lãnhđạo quảnlýđượctuyển chọn,bổnhiệmthôngquathi
tuyển (Lũykếtừđầu năm)
Sốlượngcánbộ,côngchức,viênchứcbịkỷluật(cảvềĐảngvàchínhquyề
n).
Sốlãnhđạocấptỉnhbịkỷluật.
Sốlãnhđạocấpsở,ngànhvà UBNDcấphuyệnbịkỷluật.
Sốlãnhđạocấpphòng thuộcsở, ngànhvàUBNDcấphuyệnbịkỷluật.

Cơquan, đơn vị

SốngườilàmviệchưởnglươngtừNSNNtại
cácđơnvịSNCLbịkỷluật.

Người

Người
Người
Người
Người
Người

Người

Người
Người
Người

UBND cấp huyện
báo cáo
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Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳ báo cáohàngquý,6tháng, năm)

Kếtquảthốngkê
Đơnvịtính

Ghichú

Sốliệu

6

Cải cách tài chính công

Các cơ quan Trung ương không phải báo cáo nội dung này
(mục 6)

6.1

Tỷ lệthựchiệnKếhoạchgiảingânvốnđầu tưcông

%

6.1.1

Kếhoạchđượcgiao

Triệu đồng

6.1.2

Đãthựchiện

Triệu đồng

6.2

Thựchiệntựchủtàichínhcủađơnvịsựnghiệp(ĐVSN)tạiđịaphư
ơng(lũy kếđến thờiđiểmbáo cáo)

6.2.1

TổngsốĐVSN cônglậptại đơn vị,địa phương

Đơnvị

6.2.2

SốĐVSNtựbảo đảmchi thườngxuyên và chi đầutư

Đơnvị

6.2.3

SốĐVSNtựbảo đảmchithườngxuyên

Đơnvị

6.2.4

SốĐVSNtựbảo đảmmột phầnchi thườngxuyên

Đơnvị

6.2.4.1

SốĐVSNtựbảođảm từ70% -dưới 100%chi thườngxuyên

Đơnvị

6.2.4.2

SốĐVSNtựbảođảm từ30% -dưới 70%chi thườngxuyên

Đơnvị

6.2.4.3

SốĐVSNtựbảođảm từ10% -dưới 30%chi thườngxuyên

Đơnvị

6.2.5

SốĐVSNdo Nhànướcbảo đảmchi thườngxuyên

Đơnvị

6.2.6

Số lượng ĐVSN đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy
kếđếnthờiđiểmbáocáo)

Đơnvị

STT

Chỉtiêuthống kê
(Sửdụngtrongkỳbáocáohàngquý,6tháng,năm)

Kếtquảthốngkê
Đơnvịtính

Ghichú

Sốliệu

7

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

7.1

XâydựngvàvậnhànhHệthốnghọptrựctuyến
Liênthông2cấp:TừUBNDtỉnh-100%UBNDcáchuyện.
Liênthông3cấp:TừUBNDtỉnh-100%UBNDcấphuyện,cấpxã.

Chưacó=02
cấp =1
3cấp=2

Tỷlệbáocáođịnhkỳđượcgửi,nhận quaHệ thốngthông
tinbáocáoquốcgia/cấp tỉnh
Sốliệuvềtraođổivănbảnđiệntử

%

%

7.3.1.1

Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của địa phương (Chỉ thống kê tỷ lệ
vănbảnđượcgửihoàntoàndướidạngđiệntử; sửdụngchữkýsố,chứng
thưsốvàgửitrênmôitrườngđiệntử).
Tỷlệ sử dụngvăn bản điệntửcủa cácsở, ban, ngànhcấp tỉnh

7.3.1.2

Tỷlệsử dụngvăn bảnđiện tử củaUBNDcấphuyện

%

7.3.1.3

Tỷlệsử dụngvănbản điệntử của UBNDcấpxã

%

7.3.2
7.3.2.1

Xâydựng,vận hànhHệthốngthôngtinmộtcửađiệntử tậptrung
củatỉnh
Tỷlệsở,ngànhđãkếtnốiliênthôngvớiHệ thống

%

7.3.2.2

TỷlệđơnvịcấphuyệnđãkếtnốiliênthôngvớiHệthống

%

7.3.2.3

Tỷlệđơnvịcấpxãđãkếtnốiliên thôngvới Hệthống

%

7.4
7.4.1

Cungcấpdịch vụcôngtrựctuyến
Tỷlệ TTHCđủ điều kiệnđượccungcấp trựctuyến mứcđộ 3

%

7.4.1.1

TổngsốTTHCđủđiềukiện cung cấptrựctuyếnmứcđộ3

Thủ tục

55

7.4.1.2

SốTTHC đangcung cấptrựctuyếnmứcđộ3

Thủ tục

55

7.4.1.3

SốTTHCđangcung cấp trựctuyến mứcđộ3 cóphát sinh hồsơnộp
trựctuyến

Thủ tục

7.2
7.3
7.3.1

%
100

19

7.4.2

Tỷlệ TTHCđủ điều kiệnđượccungcấp trựctuyến mứcđộ 4

%

7.4.2.1

TổngsốTTHCđủđiềukiệncung cấptrựctuyếnmứcđộ4

Thủ tục

7.4.2.2

SốTTHCđangcung cấptrựctuyếnmứcđộ4

Thủ tục

7.4.2.3

SốTTHCđangcung cấp trựctuyến mứcđộ4 cóphát sinh hồsơnộp
trựctuyến
Tỷlệ TTHCcungcấp trựctuyến mứcđộ 3 và4 đãtích hợp, côngkhai
trênCổngDVCquốc gia
TổngsốTTHCđangcungcấptrựctuyếnmứcđộ3và4củađịaphương

Thủ tục

SốTTHCcung cấptrựctuyếnmứcđộ3 và4 đãtích hợp,côngkhaitrên
CổngDVC quốcgia
Tỷlệ hồsơTTHC đượctiếp nhận trựctuyến mứcđộ3 và4(Chỉ thống
kêđốivớicácTTHCmứcđộ 3và 4có phátsinhhồsơ)
TổngsốhồsơTTHCđãtiếp nhận(cảtrựctiếpvàtrựctuyến)

Thủ tục

Hồsơ

850

SốhồsơTTHCđãtiếpnhậntrựctuyến

Hồsơ

197

7.4.5

TỷlệTTHCđượctíchhợp,triển khaithanhtoántrựctuyến

%

7.4.5.1

TổngsốTTHCcóyêucầunghĩa vụtàichính (tấtcảcácTTHCcóphát
sinhphí,lệphí,…)
SốTTHCđã đượctíchhợp, triểnkhaithanh toántrựctuyếntrênCổng
DVCquốcgia hoặctrênCổng DVCcủatỉnh.

Thủ tục

7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2
7.4.4
7.4.4.1
7.4.4.2.

7.4.5.2
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.2.1
7.5.2.2

%
Thủ tục

55

%

Thủ tục

Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị
Ban hành các văn bản về ISO

Văn bản

05

Ban hành, kiểm soát, cập nhật tài liệu hệ thống tại đơn vị:
Ban hành tài liệu hệ thống; Công bố/công bố lại hệ thống; ban
hành mục tiêu chất lượng
Tổng số quy trình được áp dụng tại đơn vị (QTNB TTHC; QTNB
TTHC giữa các cơ quan HCNN; QTNB khác)

05

Quyết định
Quy trình

20

7.5.2.3
7.5.3
7.5.4
7.5.5

Số quy trình được ban hành mới/sửa đổi trong quý/6 tháng/năm
Tuyên truyền, tập huấn về ISO hành chính
Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ; xem xét lãnh đạo đối với hệ
thống
Vận hành và áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết công việc
và trong giải quyết TTHC

quy trình
cuộc/bài/tin
lần

7.5.5.1

Số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trong quý/6 tháng/năm

Hồ sơ

7.5.5.2

Số hồ sơ giải quyết công việc phát sinh trong quý/6 tháng/năm

Hồ sơ

7.5.5.3

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện đúng quy trình nội bộ

%

7.5.5.4

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết công việc thực hiện đúng quy trình nội bộ

%

Việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu hồ sơ, tài liệu

%

7.5.8

Kết quả áp dụng ISO 9001 tại các đơn vị, địa phương:
7.7.9

(Các đơn vị trực thuộc, đơn vị thuộc quản lý của ngành (Sở, ban,
ngành báo cáo) Các đơn vị, địa phương trên địa bàn (UBND cấp
huyện báo cáo))

7.7.9.1

Số đơn vị/ địa phương đã áp dụng ISO 9001:2015

Đơn vị

7.7.9.2

Số đơn vị/địa phương triển khai mới trong năm

Đơn vị

