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BÁO CÁO 

Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai 

   
Thực hiện văn bản số 1007/VPUBND-KSTT ngày 13/9/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ 
tục hành chính quý III năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư không tham mưu văn bản quy phạm pháp luật có 

quy định về thủ tục hành chính (TTHC) được đánh giá tác động. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự 
thảo VBQPPL 

Sở không tham gia ý kiến, tham gia thẩm định về quy định TTHC tại các dự 
thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vự Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang 

Bộ; không tham gia ý kiến về quy định TTHC tại dự thảo VBQPPL thuộc thẩm 
quyền ban hành của HĐND và UBND cấp tỉnh. 

3. Về công bố, công khai TTHC 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố, công khai đầy đủ, kịp thời, đúng 
quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả; Đăng tải thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở và Trang dịch 

vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, đạt tỷ lệ 100%. 
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 

+ Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc công bố Danh mục 71 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai;  

+ Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc Công bố danh mục 73 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai;  

+ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư;  

+ Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 



bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Lào Cai;  

+ Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài danh 
cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Lào Cai;  

+ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai;  
+ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 45 thủ tục hành chính mới lĩnh vực đầu 

tư tại Việt Nam thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Lào Cai;  

+ Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 56 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai 

- Thực hiện các thủ tục hành chính do Thanh tra tỉnh công bố tại Quyết 
định số 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công 
bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào 

Cai; Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 Về việc công bố Danh 
mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai; Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 

25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành 
chính lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Thanh tra tỉnh Lào Cai. 

- Quý III/2021 tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định công bố 
danh mục thủ tục hành chính, trong đó: 

+ 106 thủ tục hành chính mới (78 TTHC của Sở; 23 cấp tỉnh; 05 cấp 

huyện, thị xã, thành phố). 
+ 141 thủ tục hành chính bãi bỏ (103 TTHC của Sở; 33 cấp tỉnh; 05 cấp 

huyện, thị xã, thành phố). 

- Tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư: 160 TTHC (Sở KH&ĐT: 111 TTHC; Cấp tỉnh: 25 TTHC; Cấp huyện: 
21 TTHC; Cấp xã: 03 TTHC). 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư: 111 thủ tục hành chính, cụ thể: 

(1) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 51 TTHC. 

(2) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã: 15 TTHC. 
(3) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam: 22 TTHC. 
(4) Lĩnh vực Đấu thầu: 05 TTHC. 



(5) Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
viện trợ phi chính phủ: 09 TTHC. 

(6) Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn: 01 TTHC. 

(7) Thành lập và hoạt động Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo: 05 TTHC. 
(8) Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa: 03 TTHC. 

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-SKH ngày 
25/12/2020 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ 
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 

2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.  
- Số lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư: 

+ Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 111 TTHC; 
+ Số lượng TTHC cấp tỉnh: 25 TTHC; 
+ Số lượng TTHC cấp huyện: 21 TTHC; 

+ Số lượng TTHC cấp xã: 03 TTHC. 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 
- Sở đã thực hiện công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín và thư điện tử, 

số điện thoại và công khai trả lời trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng thông tin 
hỏi – đáp, cổng thông tin điện tử của Sở, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về 
tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

giải quyết các TTHC.  
- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 02 phản ánh, 

kiến nghị (Biểu số II.05a/VPCP/KSTT). 

- Tình hình, kết quả xử lý: Đã xử lý 02 PAKN và công bố, công khai trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 

6. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 566 hồ sơ, kết quả giải quyết 
TTHC: 527 hồ sơ (Biểu số II.06a/VPCP/KSTT). 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả 547 hồ sơ dịch vụ 

công mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 
trong đó có 99 hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp (http://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Tổng hợp số lượng thủ tục hành chính và kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại 
bộ phận một cửa (Biểu số II.07b/VPCP/KSTT). 

- Báo cáo tình hình triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: 

Mức độ 3: (Biểu số II.08/VPCP/KSTT). 
7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 
- Thực hiện 34/111 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (Quyết 
định số 3021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa theo 
quy định. Bố trí và thực hiện chế độ phụ cấp cho 01 công chức làm việc tại bộ 
phận một cửa theo quy định hiện hành (Quyết định 2385/QĐ-UBND ngày 



08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách công chức, viên 
chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một 
cửa thuộc UBND cấp huyện, xã tỉnh Lào Cai năm 2021, hưởng chính sách đãi 

ngộ năm 2021). 
- Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải 

quyết hồ sơ TTHC đầy đủ; thực hiện việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng quy định. 
8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 
- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 

đối với 80 TTHC (Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND 
tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 tỉnh 
Lào Cai), thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại với Cục thuế tỉnh trong việc 

cấp mã số thuế doanh nghiệp, thành lập, thay đổi thông tin doanh nghiệp. 
- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 76 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công 

ích tại Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về việc phê duyệt danh mục 

850 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 
công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

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

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên triển khai bằng nhiều hình thức 
phong phú: Thông qua các văn bản, kế hoạch cụ thể của Sở, kế hoạch tuyên truyền 
pháp luật hàng năm; triển khai nội dung chính trong các cuộc họp giao ban Sở hàng 

tuần, tháng; trong Hội nghị tập huấn kiểm soát, rà soát TTHC. Đã phổ biến, quán 
triệt các văn bản của trung ương và của tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, các quyết 
định công bố TTHC thuộc lĩnh vực ngành. 

- Ban hành các kế hoạch triển khai: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế 
hoạch số 33/KH-SKH ngày 27/9/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 

07/9/2018 và Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Quyết 
định số 281/QĐ-SKH ngày 12/11/2018 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và 
hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 31/KH-SKH ngày 27/7/2020 Kế 
hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 20/KH-SKH 

ngày 24/3/2021 Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị 
định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 32/KH-SKH ngày 01/6/2021 

Kế hoạch Triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả giải quyết dịch vụ 
công năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai. 

- Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, đảm bảo 
100% hồ sơ giả quyết TTHC được công khai trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng 
dịch vụ hành chính công của tỉnh. 



10. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC (nếu có) 
Sở triển khai phiếu lấy ý kiến người dân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC 

theo Quyết định 1015/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh bằng 

hình thức đáng giá trên phần mềm điện tử. 
11. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 
Kiểm tra lồng ghép công tác cải cách hành chính tại Kế hoạch số 55/KH-

SKH ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính 2021, thực hiện kiểm tra quy 
trình giải quyết TTHC gắn với quy trình Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 
9001:2015; Báo cáo số 530/BC-SKH ngày 14/9/2021 Báo cáo tình hình hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

12. Nội dung khác 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết năm 
2021 của 63/111 TTHC tại Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai. Sở công khai, niêm yết lên 
Cổng thông tin điện tử và bộ phận “một cửa”, thay đổi thời gian giải quyết TTHC 
trong quy trình Hệ thống Quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2015. Chi phí tiết 

kiệm của các TTHC sau khi thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết: 
86.400.000 đồng (Phụ lục số 1). 

- Thực hiện công tác đánh giá cán bộ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải 

quyết TTHC và đánh giá cơ quan theo 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 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 (Phụ lục số 2). 
- 100% cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan đơn vị đăng ký tài khoản 

trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm soát TTHC của Sở được thực 

hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm 2021. Các chủ trương, kế hoạch của Chính phủ, 

của Tỉnh về công tác kiểm soát TTHC được phổ biến, quán triệt kịp thời trong các 
cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý. Kế hoạch Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh 
giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ kiểm 

soát TTHC của Chính phủ, của tỉnh. Các kết quả đạt được xác định rõ ràng, cụ thể 
và xác định rõ trách nhiệm triển khai của các phòng, ban; Mức độ hoàn thành kế 
hoạch đạt 100% theo kế hoạch đã xây dựng. Gắn kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 

với công tác cải cách hành chính, thi đua – khen thưởng của Sở. 
- Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Sở và đơn vị trực 

thuộc Sở về rà soát, kiểm soát và thực hiện TTHC từng bước được nâng cao rõ rệt. 

Triển khai, tham mưu, xây dựng bộ TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo 
tiến độ triển khai thực hiện Đề án 1648. 

- Kịp thời công bố, công khai bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; tiếp nhận và xử lý các phản ánh, 
kiến nghị về TTHC theo đúng quy định. 



- Sở chỉ đạo kết hợp giữa rà soát văn bản quy phạm pháp luật với việc rà 
soát TTHC và thực hiện các quy trình theo mô hình Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện về kiểm soát TTHC đến 

các phòng chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC, thường 

xuyên rà soát, cập nhật các TTHC trình UBND tỉnh công bố kịp thời theo quy định. 
Tiếp tục rà soát TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
phù hợp với văn bản ban hành mới, tiến hành rà soát, đơn giản hóa TTHC theo kế 

hoạch của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công 
tác. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngảy 

23/4/2018 cùa Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3,  mức độ 4 đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu để giảm thời gian thực hiện giải quyết các TTHC. 
4. Công bố, cập nhật, niêm yết kịp thời các TTHC, tình hình giải quyết TTHC 

thuộc lĩnh vực ngành đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ trên Cổng 

thông tin điện tử, Bộ phận Một cửa của Sở, Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào 
Cai, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tiếp tục thực 

hiện phiếu lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người dân, tổ chức trong việc giải 
quyết TTHC. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo 
tập huấn cho công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công chức 
tại bộ phận một cửa, công chức thực hiện việc giải quyết TTHC cho người dân, 

doanh nghiệp. 
 
Trên đây là báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Quý III 

năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: ĐKKD; KTĐN; 
ĐT,TĐ&GSĐT; 
- Lưu: VT, CCHC, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
Phan Trung Bá 



Biểu số II.05a/VPCP/KSTT KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ  

(PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

(Quý III/2021) 

(Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2021) 

Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Đơn vị nhận báo cáo: VP UBND tỉnh  

 
Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị  

Ngành, lĩnh vực có PAKN 

Số PAKN về quy định hành 

chính được tiếp nhận (bao 

gồm kỳ trước chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải 

công 

khai kết 

quả xử 

lý 

Tổng số 

Chia ra Thuộc thẩm quyền 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 

trước 

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) 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của 

liên hiệp hợp tác xã 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lĩnh vực Đấu thầu 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và viện trợ 

phi chính phủ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, 

nông thôn 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thành lập và hoạt động Quỹ đầu tư 

khởi nghiệp sáng tạo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng số: 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 



Biểu số II.06a/VPCP/KSTT  TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT 

TTHC 

(Quý III/2021) 

(Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2021) 

 Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Đơn vị nhận báo cáo: VP UBND tỉnh 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

S 

T 

T 

Lĩnh vực, công việc giải quyết  

theo cấp 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 
hạn 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Tổng 

số 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 
vụ bưu 

chính 

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

1 
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của 

doanh nghiệp 
548 524 1 23 517 336 181 0 31 31 0 

2 
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên 

hiệp hợp tác xã 
2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 

3 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 15 0 12 3 7 0 7 0 8 8 0 

4 Lĩnh vực Đấu thầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và viện trợ 

phi chính phủ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, nông 

thôn 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Thành lập và hoạt động Quỹ đầu tư khởi 
nghiệp sáng tạo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8 Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

 Tổng số: 566 524 16 26 527 338 189 0 39 39 0 

 



Biểu số II.07b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ 

PHẬN MỘT CỬA   

(Quý III/2021) 

(Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2021) 

Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Đơn vị nhận báo cáo: VP UBND tỉnh  

 
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

 

I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

STT Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của địa phương 

TTHC được thực hiện theo CCMC, 

MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo 

CCMC, MCLT được ban hành 

Tổng số 

TTHC 
Cấp tỉnh 

Cấp 
huyện 

Cấp xã 
Tổng số 
TTHC 

Tại 

BPMC 
cấp tỉnh 

Tại 

BPMC 
cấp huyện 

Tại BPMC 
cấp xã 

Tổng số 

quy trình 
Cấp tỉnh 

cấp 
huyện 

Cấp xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12) 

+(13)+14) 
(12) (13) (14) 

1 
Lĩnh vực Thành lập và hoạt 

động của doanh nghiệp 
51 51 0 0 51 51 0 0 51 51 0 0 

2 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp hợp tác 
xã 

15 15 0 0 15 15 0 0 15 15 0 0 

3 
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt 

Nam 
45 45 0 0 45 45 0 0 45 45 0 0 

4 Lĩnh vực Đấu thầu 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 

5 

Lĩnh vực Đầu tư bằng 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và viện 

trợ phi chính phủ 

9 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 

6 
Lĩnh vực Đầu tư vào Nông 
nghiệp, nông thôn 

3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 

7 
Thành lập và hoạt động 
Quỹ đầu tư khởi nghiệp 

sáng tạo 

5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 

8 
Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 
3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 



8 
Lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của Hộ kinh doanh 
5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

9 
Lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của Hợp tác xã 
16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 

10 
Lĩnh vực Thành lập và hoạt 

động của Tổ hợp tác 
3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 

TỔNG CỘNG 160 136 21 3 160 136 21 3 160 136 21 3 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH 

STT Lĩnh vực 

Cấp tỉnh 

Số lượng TTHC Tỷ lệ 

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

1 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 51 45,95% 

2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 15 13,51% 

3 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 22 19,82% 

4 Lĩnh vực Đấu thầu 5 4,51% 

5 Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ 9 8,11% 

6 Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn 1 0,9% 

7 Thành lập và hoạt động Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 5 4,51% 



8 Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 3 2,7% 

TỔNG CỘNG 111 100% 



Biểu số II.08/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ 

(Quý III/2021) 

(Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2021) 

Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Đơn vị nhận báo cáo: VP UBND tỉnh  
 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 
 

 

STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 

Tích hợp với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0) 

Được giao 
Đã triển 

khai 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh 
Được giao 

Đã triển 

khai 

Số lượng hồ 

sơ phát sinh 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

A DVCTT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO   

I CẤP TỈNH               

1 
Lĩnh vực Thành lập và hoạt 

động của doanh nghiệp 
0 0 0 51 51 99  1 

2 
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt 

Nam 
0 0 0 3 3 0 1 

B DVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI 

I CẤP TỈNH               

1 
Lĩnh vực Thành lập và hoạt 

động của doanh nghiệp 
0 0  0 51 51  448 1  



2 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt 

động của liên hiệp hợp tác 

xã 

0 0 0 15 15 0 1 

3 
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt 

Nam 
0 0 0 6 6 0 1 

4 
Thành lập và hoạt động Quỹ 

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 
0 0 0 5 5 0 1 

5 
Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 
0 0 0 3 3 0 1 

  TỔNG CỘNG 0 0 0 134 134 547 1  
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