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BÁO CÁO 

 Tình hình, kết quả thực hiện 

 kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Nam Định 

 

Thực hiện Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Thực hiện văn bản số 

07/UBND-VP11 ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo tình 

hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020, nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 

1. Kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 1883/KH-

SKHĐT ngày 12/12/2019 về việc kiểm soát, rà soát đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2020, các TTHC thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính nhằm đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý để tham mưu, đề xuất 

cơ quan có thẩm quyền công bố, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm đưa ra 

phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

các tổ chức cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Sở. 

Trong quý II, căn cứ Quyết định số 814/QĐ-SKHĐT ngày 25/5/2020 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới 

trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở đã tham mưu với UBND tỉnh công bố mới 02 TTHC tại Quyết định số 

1361/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh.  

2. Số liệu thống kê về kết quả xử lý phản ánh kiến nghị về quy định 

hành chính theo thẩm quyền.   

(Kèm theo Biểu mẫu 05a/VPCP/KSTT - số liệu từ ngày 19/3/2020 đến ngày 

19/6/2020)  

3. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

(Kèm theo Biểu mẫu 06a/VPCP/KSTT - số liệu từ ngày 19/3/2020 đến ngày 

19/6/2020)  



4. Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

Trong quý II năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết các thủ tục 

hành chính theo đúng và sớm hơn thời gian quy định, không để thủ tục hành 

chính nào quá hạn vì vậy không thực hiện báo cáo theo phụ lục 6g/VPCP/KSTT 

- Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2020 

- Thường xuyên rà soát tham mưu với UBND tỉnh công bố các TTHC 

thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở theo quy định hiện hành.  

- Tiếp tục công khai đầy đủ, kịp thời tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết, rà soát, đơn giản hóa TTHC bằng việc rút ngắn thời gian liên thông 

trong giải quyết TTHC; bổ sung các thủ tục hành chính có dịch vụ công trực 

tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp.  

- Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Trên đây là số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình 

hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020.  

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

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT,VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                     Trịnh Văn Hoàng 
 



                          UBND TỈNH NAM ĐỊNH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                     Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

                                                                                                                                           Nam Định, ngày 19 tháng 6 năm 2020 

 

 
 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) 

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN QUÝ II NĂM 2020 
(Kèm theo Báo cáo số: 874/BC-KH&ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

   

    Biểu số 05a /VPCP/KSTT 

                                                                                                                                                                Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị  

                                                                   

                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                                                                                

                                                                                                                                                  Trịnh Văn Hoàng 

STT 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 Đã xử lý Đang xử lý 

Số 

PAKN 

về 

hành 

vi 

hành 

chính 

Số 

PAKN 

về nội 

dung                    

 quy 

định 

hành 

chính 

Chia theo nội dung 

PAKN 

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng 

số 

Chia ra  

Tổng 

số 

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 

 

I Lĩnh vực kế hoạch đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn 

nhà đầu tư  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    
 



Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Tổng Tổng Đang

số Số mới Số kỳ Số mới tiếp Tổng Trả đúng Trả quá Tổng Chưa Quá số Đúng quá giải 

tiếp nhận trước nhận (trực tiếp số thời hạn hạn số đến hạn thời hạn quyết

trực tuyến chuyển qua hoặc qua DVBC) hạn hạn

1 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 60 0 10 50 53 53 0 7 7 0 0 0 0 0

2 Lĩnh vực tiếp nhận viện trợ phi chính phủ 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh 1246 556 10 680 1235 1235 0 11 11 0 1246 1235 0 11

4 Lĩnh vực đầu tư công 99 0 17 82 87 87 0 12 12 0 0 0 0 0 quy trình ISO

Tổng cộng 1406 556 37 813 1376 1376 0 30 30 0 1246 1235 0 11

UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý II năm 2020

(Kèm theo báo cáo số: 874/BC-SKH&ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Hoàng

Ghi chú

một cửa liên thông

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Đã giải quyết

(Thời gian tính từ ngày 19/3/2020 đến  ngày 19/6/2020)
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