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BÁO CÁO 
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II/2022 

phương hướng nhiệm vụ Quý III/2022 

 

  Kính gửi: 

     - Văn phòng UBND tỉnh Nam Định; 

                      - Phòng Kiểm soát TTHC-Văn phòng UBND tỉnh. 

 
 

Thực hiện Công văn số 43/UBND-VP11, ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc triển khai chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, 

UBND huyện Vụ Bản báo cáo kết quả công tác kểm soát thủ tục hành chính, triển 

khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử Quý II/2022 như sau: 

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

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

luật (QPPL) 

Trong kỳ, UBND huyện chưa thực hiện đánh giá tác động của TTHC. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Trong kỳ, UBND huyện chưa thẩm định, thẩm tra đối với văn bản QPPL có 

quy định về TTHC. 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời 

các TTHC trên trang thông tin điện tử, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Trong kỳ đã tổ chức niêm yết công khai:  

- Tổng số Quyết định công khai TTHC: 04 Quyết định 

Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện; 

Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 
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Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND cấp xã, thẩm quyền quyết định của UBND 

tỉnh; 

Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã. 

* Đối với cấp huyện 

+ TTHC ban hành mới: 01 thủ tục thuộc lĩnh vực người có công; 

+ TTHC bãi bỏ: 02 thủ tục thuộc lĩnh vực người có công. 

+ TTHC thay thế: 03 thủ tục thay thế cho 01 thủ tục thuộc lĩnh vực giáo dục 

Trung học. 

+ Triển khai thực hiện 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

* Đối với cấp xã 

+ TTHC ban hành mới: 01 thủ tục thuộc lĩnh vực người có công. 

+ TTHC bãi bỏ: 02 thủ tục thuộc lĩnh vực người có công. 

+ Triển khai thực hiện 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 03 quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã, thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. 

- Tổng số Văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: Không có  

- Tổng số TTHC được công bố đến thời điểm hiện nay: 138 TTHC cấp xã; 241 

TTHC cấp huyện, trong đó:  

+ 17 TTHC ngành dọc thực hiện tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện: 11 

TTHC thuộc lĩnh vực Công an, 6 TTHC thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội huyện. 

+ 16 TTHC ngành dọc thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã: 

14 TTHC thuộc lĩnh vực quân sự, 2 TTHC thuộc lĩnh vực Công an huyện. 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện 

Vụ Bản,  các cơ quan, ngành thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã rà soát, 

đánh giá các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị. Qua 

quá trình rà soát, các TTHC đều đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất và đồng bộ. 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 
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Trong kỳ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân về quy 

định hành chính, hành vi hành chính. 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

* Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận 869 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 

790 hồ sơ (số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 319 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và 

dịch vụ bưu chính công ích: 471 hồ sơ); số hồ sơ kỳ trước chuyển sang 79 hồ sơ. 

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 757 hồ sơ, trong đó: Trả trước hạn: 580 hồ sơ; 

Trả đúng hạn 177 hồ sơ. 

- Tổng số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 112 hồ sơ. 

Tổng số hồ sơ đã thực hiện số hóa: 04 hồ sơ;  số hồ sơ đã thực hiện thu phí 

trực tuyến: 206 hồ sơ, số tiền 16.944.000 đồng; số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích: 92 hồ sơ. 

*  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, thị trấn: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 5.057 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ: 

5.056 hồ sơ (số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 2.541 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận trực 

tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích: 2.515 hồ sơ, số hồ sơ kỳ trước chuyển 

sang: 1 hồ sơ);  

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 5.056 hồ sơ, trong đó: Trả trước hạn 3.562 hồ 

sơ; đúng hạn 1.491 hồ sơ; Quá hạn 03 hồ sơ (01 hồ sơ lĩnh vực Lao động, Thương 

binh & Xã hội của xã Tân Thành, 02 hồ sơ lĩnh vực Tư pháp của xã Minh Tân. Lý 

do quá hạn: Do đường truyền kết nối kém, cán bộ thực hiện thao tác trả hồ sơ trên 

hệ thống bị lỗi). 

- Tổng số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 01 hồ sơ. 

* Các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương:  

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 3.324 hồ sơ, trong đó: Số 

hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 3041 hồ sơ (số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 2082 hồ sơ, số 

hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 959 hồ sơ); số hồ sơ kỳ 

trước chuyển sang 283 hồ sơ. 

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết 3.126 hồ sơ; trong đó: Trả trước hạn 356 hồ sơ; 

trả đúng hạn 2.770 hồ sơ;   

- Tổng số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 198 hồ sơ. 

Lĩnh Vực Công An: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận 4.530 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 

qua dịch vụ bưu chính công ích 3.701 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 829 hồ sơ;  
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- Tổng số hồ sơ đã trả đúng hạn: 4.320 hồ sơ; 

- Tổng số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 210 hồ sơ. 

Lĩnh vực Quân sự: 0 có hồ sơ 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thực hiện Nghị định số 61/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND 

huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành sau: 

Công văn số 206/UBND-VP ngày 04/4/2022 về việc đôn đốc thực hiện Kế 

hoạch số 88/KH-UBND của UBND huyện. 

Công văn số 233/UBND-VP ngày 20/4/2022 về việc cử cán bộ, công chức, 

viên chức đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Một cửa. 

Công văn số 300/UBND-BTCNV ngày 12/5/2022 về việc chấn chỉnh kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, công vụ. 

Công văn số 333/UBND-VP ngày 23/5/2022 về việc thực hiện Văn bản số 

64/UBND-VP11. 

Công văn số 392/UBND-BTCNV ngày 10/6/2022 về việc chấn chỉnh kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, công vụ. 

Thực hiện Công văn số 27/UBND-VP11 ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc tổ chức lấy Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả đánh 

giá từ ngày 15/3/2022 đến 14/6/2022 như sau: 

+ Đối với cấp huyện: Các cơ quan, cán bộ công chức được đánh giá, xếp loại 

hoàng thành 100% nhiệm vụ (biểu mẫu số 03, 04 kèm theo) 

+ Đối với cấp xã: 18/18 xã, thị trấn đã tiến hành lấy phiếu đánh giá các cơ 

quan và cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại hoàn thành 100% 

nhiệm vụ (biểu mẫu số 05 kèm theo). 

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và 18/18 UBND các xã, thị 

trấn thực hiện giải quyết TTHC trên dịch vụ công trực tuyến, trả kết quả giải quyết 

TTHC bằng văn bản điện tử khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Tổng số hồ sơ trả kết 

quả bằng văn bản điện tử trong kỳ: 04 hồ sơ. Lý do hồ sơ trả bằng văn bản điện tử 

trong kỳ ít do các tổ chức, cá nhân không có nhu cầu. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

UBND huyện ngoài việc niêm yết công khai TTHC; đồng thời chỉ đạo tăng 

cường công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: 
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- Chỉ đạo các cơ quan, ngành thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện Quyết định số: 6936/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 về việc ban hành kế hoạch 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022. 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; 

- Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ 

luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC; 

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ 

quan hành chính nhà nước; 

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ 

tích cực trong công tác kiểm soát TTHC; phê bình những hiện tượng tiêu cực, gây 

khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC; 

Các hình thức tuyên truyền thông qua: Hệ thống Đài phát thanh; cổng thông 

tin điện tử của huyện, xã, thị trấn; Qua các trang mạng xã hội zalo, facebook, kết 

hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp phích phù hợp với đặc điểm, 

tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Việc đơn giản hóa TTHC, đồng thời làm tốt việc niêm yết, công khai TTHC đã 

góp phần nâng cao chất lượng thể chế, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước và thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện TTHC được tốt hơn góp phần 

chống tiêu cực, sự hài lòng của nhân dân đối với các cấp chính quyền. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND các xã, thị trấn 

kiện toàn thường xuyên, việc ứng dụng CNTT ở một số cán bộ, công chức trong 

thực hiện kiểm soát TTHC chưa thành thạo ảnh hưởng tới giải quyết TTHC. 

- Việc lấy ý kiến đánh giá thực hiện thủ tục hành chính của công dân khi trả 

kết quả thủ tục hành chính mất nhiều thời gian, do phải hướng dẫn. Nội dung trong 

phiếu đánh giá nhiều, khó hiểu đối với người dân khi thực hiện đánh giá. Công 

chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC kiêm nhiệm nhiều việc; một số 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện giải quyết 

thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình. 

- Một số cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn chậm, phải 

đôn đốc nhiều. Việc phối hợp trong xử lý giải quyết TTHC ở số ít công chức trách 

nhiệm chưa cao, chưa chủ động. 

- Khi có thay đổi về quy định báo cáo, phần mềm ứng dụng mới mà chưa 

được tập huấn sử dụng kịp thời thì đa số công chức phải mày mò tìm hiểu để sử 
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dụng, do đó thời gian đầu còn lúng túng, mất nhiều thời gian. Việc truy cập vào Hệ 

thống dịch vụ công để xử lý TTHC nhiều lúc gặp lỗi phần mềm, đường truyền 

chậm hoặc mất điện… ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết TTHC. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QÚY III/2022 

1. Tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm Nghị định 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, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính, 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. 

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; nâng 

cao chất lượng công chức làm công tác kiểm soát TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện, xã và các đơn vị có liên quan nhằm từng bước đi vào hoạt 

động nền nếp, khoa học, đồng bộ. Với mục tiêu công khai, minh bạch, thân thiện 

“dịch vụ tốt nhất mang lại sự hài lòng của người dân tới giao dịch TTHC”.   

3. Duy trì nghiêm Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

huyện và chế độ báo cáo theo quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng  trung tâm giao dịch hành chính một cửa, một 

cửa liên thông cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Có chế độ phụ cấp cho 

cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa. 

- Đề nghị các sở, ngành của tỉnh: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thực hiện kiểm soát TTHC cấp huyện, cấp xã 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Đề nghị Tỉnh có hướng dẫn nộp tiền thu phí, lệ phí từ tài khoản ngân hàng vào 

ngân sách Nhà nước để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa UBND huyện đảm 

bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là kết quả thực hiện giải quyết TTHC Quý II; phương hướng nhiệm 

vụ Quý III năm 2022. UBND huyện Vụ Bản trân trọng báo cáo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các cơ quan có TTHC tại Bộ phận TN và TKQ của huyện  

(Để thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Khắc Xung 



 

Biểu số II.06b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP HUYỆN 

Kỳ báo cáo: Quý II năm 2022 

(Từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/6/2022) 
 

 Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

 

STT 
Lĩnh vực 

giải quyết 

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 Qúa hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Qúa hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

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

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

(7)=(8)+(

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

(11)=(12)

+(13) 
(12) (13) 

I. 
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện 869 319 471 79 757 580 177 0 112 112 0 

1 
Lĩnh vực Công thương 6 4 0 2 3 3 0 0 3 3 0 

2 
Lĩnh Vực Giáo dục - Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Lĩnh vực Lao động - TBXH 108 107 0 1 104 103 1 0 4 4 0 

4 
Lĩnh vực Nội vụ 4 2 0 2 4 3 1 0 0 0 0 

5 
Lĩnh vực Nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch 166 161 0 5 166 139 27 0 0 0 0 

7 
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 244 0 224 20 205 123 82 0 39 39 0 

8 
Lĩnh vực Tư pháp 52 45 6 1 52 37 15 0 0 0 0 



    

 

STT 
Lĩnh vực 

giải quyết 

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 Qúa hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Qúa hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

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

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

(7)=(8)+(

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

(11)=(12)

+(13) 
(12) (13) 

9 
Lĩnh vực Văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Lĩnh vực Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Lĩnh vực Thanh tra 37 0 2 35 35 0 35 0 2 2 0 

12 
TTHC do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai thực hiện 252 0 239 13 188 172 16 0 64 64 0 

II 
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã  5.057 2.541 2.515 1 5.056 3.562 1.491 3 1 1 0 

1 
Lĩnh vực Tư Pháp 

4.899 2.439 2.459 1 4.898 3.422 1.474 2 1 1 0 

2 
Lĩnh vực Lao động TB&XH 

148 102 46 0 148 130 17 1 0 0 0 

3 
Lĩnh vực Địa chính 

3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 

4 
Lĩnh vực Văn hóa  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Lĩnh vực Giáo dục 

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

6 
Lĩnh vực Nông nghiệp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Lĩnh vực Thanh tra 

6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 

III 
Các cơ quan Trung ương được tổ chức 

theo ngành dọc đóng tại địa phương 7854 2082 4660 1112 7446 356 7090 0 408 408 0 



    

 

STT 
Lĩnh vực 

giải quyết 

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 Qúa hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Qúa hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

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

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

(7)=(8)+(

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

(11)=(12)

+(13) 
(12) (13) 

1 
Lĩnh vực Công an (cấp huyện) 4530 0 3701 829 4320 0 4320 0 210 210 0 

2 

 Lĩnh Vực Bảo Hiểm 3324 2082 959 283 3126 356 2770 0 198 198 0 

3 
Lĩnh vực Quân sự 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Lĩnh vực Công an (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 
13.780 4942 7646 1192 13259 4498 8758 3 521 521 0 

 

  



    

 

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT 
 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ  

(PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH  

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

Kỳ báo cáo: Quý II năm 2022 

(Từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/6/2022) 
 Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị  

 

  

 

 

 

 

STT 

 

 

 

Tên ngành, lĩnh 

vực có PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý  PAKN  

Số 
PAKN 

đã xử lý 

được 

đăng tải 

công khai 

 

 

 

Tổng số 

 

Theo nội  

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

 

 

 

Tổng số 

Theo nội dung 
Theo thời 

điểm tiếp nhận 
 

 

 

Tổng số 

 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính Hành 
vi 

hànhc
hính 

Quy 
định 
hành 
chính 

 

Từ kỳ 

trước 

 

Trong 

kỳ 

Hành 

vi 
hànhc
hính 

Quy 
định 
hành
chính 

Từ kỳ 
trước 

 

Trong 

kỳ 

 

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

(6)(7) 
(4) (5) (6) (7) 

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

(l 1)+(12) 
(9) (10) (11) (12) 

   (13)= 

(14)+(15) 
(14) (15) (16) 

1 Lĩnh vực…. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    

 

MẪU SỐ 5 

Mẫu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức 

 

STT Tên cán bộ, công chức 
Điểm 

đánh giá 

Xếp loại 

Hoàn thành 

100% nhiệm vụ 

Hoàn thành từ 70% đến 

dưới 100% nhiệm vụ 

Hoàn thành dưới 

70% nhiệm vụ 

I Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện     

1 Phan Thị Dinh 9,4 x   

2 Phạm Quang Huy 9 x   

3 Vũ Hoàng An 8,9 x   

4 Trần Xuân Mão 9,1 x   

6 Vũ Tuấn Long 9,2 x   

7 Nguyễn Thị Hồng Minh 10 x   

II Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thị trấn     

1 

Xã Minh Tân     

Nguyễn Ngọc Nhuận 8 x   

Nguyễn Quang Thường 8 x   

2 

Xã Minh Thuận     

Vũ Mạnh Hà 8,9 x   

Nguyễn Quang Vũ 10 x   

3 

Xã Đại An     

Phùng Văn Lựu 8 x    

Trần Ngọc Quỳ 8 x    

4 

Xã Hợp Hưng     

Phạm Văn Lĩnh 8 x   

Phạm Văn Giang 10 x   

5 

Xã Liên Bảo     

Đàm Ngọc Khanh 8,2 x   

Bùi Thùy Dung 8 x   

6 Xã Cộng Hòa     

 Trần Phạm Sự 8,9 x   



    

 

 Trần Đức Hòe 10 x   

7 

Xã Liên Minh     

Vũ Thị Mai Sao 8 x   

Phạm Hữu Tài 8,8 x   

8 

Xã Vĩnh Hào     

Nguyễn Văn Tư 8 x   

Trần Thị Lan 8 x   

9 

Xã Tam Thanh     
Dương Hồng Phiên 9.3 x   

Nguyễn Phương Thanh 10 x   

10 

Xã Kim Thái     

Trần Ngọc Khánh 10 x   

Trần Huy Chương 10 x   

Trần Thị Yến 10 x   

11 

Xã Tân Thành     

Vũ Như Quỳnh 8 x   

Nguyễn Thị Huê 8 x   

12 

Xã Quang Trung     

Bùi Mạnh Cường 8,8 x   

Bùi Thanh Phong 10 x   

13 
Xã Trung Thành     

Trần Văn Toán 9,9 x   

14 

Thị trấn Gôi     

Trần Ngọc Sáu 8.5 x   

Phạm Đăng Thái 8,7 x   

Trần Thị Huyền 9 x   

15 
Xã Đại Thắng     

Nguyễn Văn Hùng 8,9 x   

 Nguyễn Thị Sen 10 x   

16 
Xã Thành Lợi     

Phan Quang Trung 9,5 x   



    

 

Nguyễn Quốc Dương 9,5 x   

17 

Xã Hiển Khánh     

Phạm Văn Thắng 8,1 x   

     Trần Thị Thu Hiền 10 x   

18 

Xã Tân Khánh     

Đỗ Thị Luyến 8 x   

Lê Tiến Hoàn 9,3 x   
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