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BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC  

theo cơ chế một cửa, một của liên thông quý II năm 2022 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Nam Định 

 

  Thực hiện văn bản số 27/UBND-VP11 ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cụ thể như sau: 

1. Kết quả đánh giá giải quyết TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh về việc đánh giá việc giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai 

nội dung đánh giá ngay sau khi nhận được văn bản của UBND tỉnh. Tính đến 

ngày 15/6/2022, Sở đã nhận được 50 phiếu đánh giá của các tổ chức, cá nhân 

khi đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công của tỉnh. 

Căn cứ quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công. Hiện tại Sở đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 119 TTHC 

tại Trung tâm Phục vụ HCC của tỉnh. Qua kết quả khảo sát của 50 phiếu đánh 

giá trên tổng số giải quyết của 50 hồ sơ (trong tổng số 1253 hồ sơ đã được giải 

quyết) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở , Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tổng 

điểm các chỉ số 1, chỉ số 2, chỉ số 3, chỉ số 4, chỉ số 7 là 8,5 điểm. Kết quả cụ 

thể (kèm theo phụ lục mẫu số 3). 

2. Kết quả đánh giá của cơ quan, đơn vị 

Tính đến ngày 15/6/2022, Sở đã nhận được 50 phiếu đánh giá của các tổ 

chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị. Trong đó thực hiện đánh giá 03 phòng 

thuộc Sở có liên quan đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công của tỉnh với kết quả phòng Đăng ký kinh doanh đạt 16,88 điểm, phòng  
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Đấu thầu, Thẩm định đạt 17,03 điểm và phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ 

doanh nghiệp đạt 17,0 điểm. Kết quả cụ thể (kèm theo phụ lục mẫu số 4). 

3. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức có liên quan đến giải 

quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 27/8/2019; Quyết định số 

314/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách 

cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư cử 09 đồng chí luân phiên trực tại 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của 

tỉnh (trong đó 04 đồng chí thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, 05 đồng chí 

thuộc lĩnh vực Đầu tư). Kết quả đánh giá hầu hết cán bộ, công chức của cơ quan 

đều hoàn thành 100% nhiệm vụ. Kết quả cụ thể (kèm theo phụ lục mẫu số 5). 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư quý II năm 

2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP, VT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

      

                      Trịnh Văn Hoàng 

  

 

 

 



   3 

 

Mẫu số 3 

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giải quyết TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(Kèm theo báo cáo số 1163/BC-SKH&ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Tên hồ sơ chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 7 

1 Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 54/28 52/28 51/28 55/28 52/28 

2 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 41/22 42/22 43/22 42/22 43/22 

3 Số điểm đạt được của từng chỉ số  95/50 94/50 94/50 97/50 95/50 

4 Số điểm đạt được 1,90 1,88 1,88 1,94 1,90 

 

Tổng số điểm các chỉ số: 8,5 điểm 

Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành 100% nhiệm vụ 

Ghi chú: Cán bộ, công chức hoàn thành 100% nhiệm vụ khi có số điểm tối thiểu đánh giá từ 5 trở lên; hoàn thành từ 70% 

đến dưới 100% nhiệm vụ khi có số điểm đánh giá từ 3,5 đến dưới 5 điểm; hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ khi số điểm đánh 

giá dưới 3,5 điểm.      
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Mẫu số 4 

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá đối với phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(Kèm theo báo cáo số 1163/BC-SKH&ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
 

STT Tên hồ sơ TTHC chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 5 chỉ số 6 chỉ số 7 chỉ số 8 chỉ số 9 

1 Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 54 52 51 55 52 53 52 51 54 

2 Điểm trung bình các chỉ số 54/28 52/28 51/28 55/28 52/28 53/28 52/28 51/28 54/28 

3 Số điểm đạt được 1,92 1,85 1,82 1,96 1,85 1,89 1,85 1,82 1,92 

 

Tổng số điểm các chỉ số của phòng Đăng ký kinh doanh: 16,88 điểm  

Xếp loại phòng Đăng ký kinh doanh: Xuất sắc 
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Mẫu số 4 

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá đối với phòng Kinh tế Đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(Kèm theo báo cáo số 1163/BC-SKH&ĐT ngày 15 tháng 6  năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
 

STT Tên hồ sơ TTHC chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4  chỉ số 5 chỉ số 6 chỉ số 7 chỉ số 8 chỉ số 9 

1 
Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam  

(Đối với nhà đầu tư nước ngoài) 
19 18 20 20 18 18 20 19 18 

2 Điểm trung bình các chỉ số 19/10 18/10 20/10 20/10 18/10 18/10 20/10 19/10 18/10 

3 Số điểm đạt được 1,9 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 2,0 1,9 1,8 

 

Tổng số điểm các chỉ số của phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp: 17,0 

Xếp loại phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp: Xuất sắc  
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Mẫu số 4 

Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá đối với phòng Đấu thầu, Thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(Kèm theo báo cáo số1163/BC-SKH&ĐT ngày 15 tháng 6  năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
 

STT Tên hồ sơ TTHC chỉ số 1 chỉ số 2 chỉ số 3 chỉ số 4 chỉ số 5 chỉ số 6 chỉ số 7 chỉ số 8 chỉ số 9 

1 
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam  

( Đối với nhà đầu tư trong nước) 
23 24 24 23 22 21 23 24 21 

2 Điểm trung bình các chỉ số 23/12 24/12 24/12 23/12 22/12 21/12 23/12 24/12 21/12 

3 Số điểm đạt được 1,91 2,0 2,0 1,91 1,83 1,75 1,91 2,0 1,75 

 

Tổng số điểm các chỉ số của phòng Đấu thầu, Thẩm định: 17,03 điểm 

Xếp loại phòng Đấu thầu, Thẩm định: xuất sắc  
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Mẫu số 5 

Mẫu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức 

(Kèm theo báo cáo số1163/BC-SKH&ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

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 Phòng Đăng ký kinh doanh   
 

    

1  Phạm Thị Phương - Trưởng phòng 9,4 X   

2  Nguyễn Xuân Thiên - Phó Trưởng phòng 9,4 X   

3  Đinh Văn Minh - Phó Trưởng phòng 9,4 X   

4  Trần Huy Hiệu - Chuyên viên  9,4 X   

5  Đỗ Thị Hiền Lương - Chuyên viên 9,4 X   

II  Phòng Đấu thầu Đấu thầu, Thẩm định    
 

    

6  Đỗ Ngọc Quang - Trưởng phòng 9,73 X     

7  Đặng Thị Phương Mai - Phó Trưởng phòng 9,73 X     
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8 Hà Vũ Tùng - Chuyên viên 9,73 X   

9 Trần Văn Biên - Chuyên viên 9,73 X   

III 
Phòng Kinh tế Đối ngoại và Hỗ trợ doanh 

nghiệp 
    

10 Bùi Thị Thanh Hằng - Trưởng phòng 9,7 X   

11 Phạm Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng 9,7 X   

12 Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng phòng 9,7 X   

13 Nguyễn Thị Thùy Liên - Chuyên viên     

IV Phòng Quản lý ngành     

14  Nguyễn Tiến Sơn -  Chuyên viên 9,7 X     

V Phòng Văn xã     

15 Nguyễn Tài Công - Chuyên viên 9,7 X   

 

Tỷ lệ (%) cán bộ công chức: Hoàn thành 100% nhiệm vụ; Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ ; Hoàn thành dưới 70% 

nhiệm vụ.  
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