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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 03/10/2022 của  

Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá 

phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Nam Định (qua VP11). 

Thực hiện Công văn số 129/UBND-VP11 ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 03/10/2022 của Chính 

phủ; Công văn số 156/UBND-VP11 ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc đôn 

đốc triển khai và gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 

03/10/2022 của Chính phủ. UBND huyện Vụ bản báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện như sau:  

 1. Về cải cách TTHC, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

 Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ 

trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 – 

2025, UBND huyện Vụ Bản đã ban hành Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 

31/10/2022 quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ 

trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Vụ Bản giai đoạn 

2022 – 2025. 

 2. Về nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người 

dân, doanh nghiệp 

 UBND huyện đã thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC. UBND huyện đã thực hiện cập nhật liên tục, đầy đủ, kịp 

thời TTHC ban hành mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ, chuẩn hóa theo các Quyết định 

công bố danh mục TTHC do UBND tỉnh ban hành. 

Trong kỳ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện đã tổ chức 

niêm yết công khai TTHC: 5 Quyết định 

Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định 

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

giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh 

vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, xuất bản, in và phát hành thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện; 
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Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp 

Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 của UBND tỉnh Nam Định 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp 

tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

* Đối với cấp huyện 

+ Ban hành mới 1 TTHC; Sửa đổi, bổ sung 16 TTHC thuộc lĩnh vực Tư Pháp 

+ Bãi bỏ 4 TTHC trong đó: 2 TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 2 TTHC thuộc lĩnh vực Văn hoá 

+ Chuẩn hoá 15 TTHC thuộc lĩnh vực Văn hoá 

* Đối với cấp xã 

+ Ban hành mới 1 TTHC; Sửa đổi, bổ sung 17 TTHC thuộc lĩnh vực Tư Pháp 

+ Chuẩn hoá 7 TTHC thuộc lĩnh vực Văn hoá 

+ Triển khai thực hiện 03 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thành lập 

và hoạt động tổ hợp tác. 

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

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện: 241 TTHC 

trong đó: 227 TTHC thuộc các cơ quan thuộc UBND huyện, 14 TTHC 

thuộc các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương. 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các xã, thị trấn: 139 TTHC 

trong đó: 100 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 14 

TTHC thuộc các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa 

phương, 25 TTHC liên thông thuộc lĩnh vực Lao đông Thương binh và Xã hội. 

100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ 

phận Một cửa các xã, thị trấn được cập nhật kịp thời, chính xác và theo dõi trạng 

thái xử lý trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. 

Ngày 07/3/2023 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 442/QĐ-UBND 

về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Vụ Bản 

UBND huyện thường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn tổ chức của 

Bộ phận Một cửa cấp xã. Hiện nay, Bộ phận Một cửa của UBND huyện do 01 

đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện trực tiếp phụ trách chung, 

01 đồng chí chuyên viên giúp việc chuyên trách, 02 đồng chí chuyên viên dự 

phòng và 14 đồng chí công chức chính thức, 12 đồng chí công chức dự phòng 

thuộc các phòng ban chuyên môn của UBND huyện trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và 

giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực.  
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UBND huyện đã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch 

vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối 

làm việc. Tiếp tục thực hiện Công văn số 27/UBND-VP11, UBND huyện đã tổ 

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

Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện và cấp xã theo hướng dẫn và các biểu 

mẫu đính kèm. Trong kỳ, trên địa bàn huyện không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

nào của cá nhân tổ chức liên quan đến các quy định của TTHC cũng như hành vi 

hành chính của cán bộ giải quyết các TTHC.  

Về triển khai số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ 

số hoá kết quả giải quyết TTHC trong kỳ đối với cấp huyện là 325/363 đạt 89.5%; 

cấp xã là 6980/7682 đạt 90.86%.  

UBND huyện đã đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình 

trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn. Đã triển khai rà soát, cung cấp 100% TTHC 

đủ điều kiện ở mức độ toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3, 4 trong 

kỳ đối với cấp huyện đạt 100%. Số lượng hồ sơ thanh toán trực tuyến của cấp 

huyện trong kỳ: 113 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3, 4 trong kỳ đối 

với cấp xã 7361/7704 đạt 93.23%, số lượng hồ sơ thanh toán trực tuyến của cấp 

xã trong kỳ: 2329 hồ sơ . Trong kỳ, tại Bộ phận Một cửa UBND huyện và Bộ 

phận Một cửa UBND các xã, thị trấn không phát sinh hồ sơ giải quyết quá hạn. 

 3. Về hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 

doanh nghiệp 

Hiện nay, 100% văn bản đi lưu hành giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

của UBND huyện đều được thực hiện quy trình gửi nhận, ký số trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành. 100% văn bản, hồ sơ công việc (trừ văn bản mật) 

được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đối với cấp xã, tỷ lệ văn 

bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử là 100%. 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã cập nhật số liệu đầy đủ hàng 

tháng trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 

03/10/2022 của Chính phủ. UBND huyện Vụ Bản trân trọng báo cáo./. 
   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, BPMC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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