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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 

( Số liệu tính từ 01/01/2020 đến 15/3/2020) 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Văn bản sô 276/UBND-VP, ngày 

13/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên về việc thực hiện chế độ báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát 

thủ tục hành chính quý I/2020 cụ thể như sau: 

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

1.Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của huyện trong các tác kiểm soát 

TTHC quý I năm 2020 

Thực hiện Điều 15 của Thông tư 02/2017/TT-VPCP: Đảm bảo Niêm yết 

công khai TTHC tại trụ sở nơi giải quyết TTHC theo quy định; công khai đầy đủ 

chi tiết các TTHC theo từng lĩnh vực và thực hiện Quyết định số 868/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2020 của UBND huyện Tiên Yên Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2020. Ngày 25/02/2020 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện xây dựng Kế hoạch số 05/KH-KTHT Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2020. 

2. Về công khai các thủ tục hành chính. 

Căn cứ vào các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh 

mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

đã phối hợp với Trung tâm hành chính công huyện thực hiện niêm yết công khai các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc lĩnh 

vực của Phòng tại Trung tâm hành chính công huyện. Đến nay 48/48 thủ tục thuộc 

chức năng nhiệm vụ của Phòng được niêm yết tại Trung tâm Hành chính công 

huyện với đầy đủ các thông tin như: tên thủ tục hành chính, trình tự cách thức thực 

hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết, phí, lệ phí...công khai trên 

cổng thông tin điện tử của huyện. Qua đó góp phần công khai minh bạch TTHC 

tạo điều kiện cho cán bộ, công chức,viên chức và người lao động việc tiếp nhận và 

giải quyết TTHC được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; giúp cho người dân, 

doanh nghiệp tìm hiểu quy định về TTHC, tải mẫu đơn, mẫu tờ khai để sử dụng, 

giải quyết TTHC được thuận lợi, nhanh chóng, đồng thời giám sát việc tuân thủ 

quy định của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan hành 
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chính nhà nước. 

3.Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

- Thực hiện Kế hoạch  của UBND huyện về rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2020. Trong quý I/2020 việc rà soát, đơn giản hóa TTHC được Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng đặc biệt quan tâm, Phòng  đã tiến hành thực hiện kế hoạch rà 

soát, đơn giản TTHC, giảm thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở chuẩn hóa bộ 

TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Phòng;  Đồng thời,  đã thực 

hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý. 

        - Công khai thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, trên cổng 

thông tin điện tử . Triển khai, theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính theo đúng hướng dẫn.  

-Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng 

thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC, Lãnh đạo Phòng đã quán triệt, 

chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn nghiêm túc thực 

hiện, việc đối chiếu với bản chính các loại giấy tờ, văn bản tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết 

TTHC. 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ nhận giải quyết 59 hồ sơ; Số hồ sơ 

kỳ trước chuyển qua là 13 hồ sơ; Số hồ sơ mới tiếp nhận 46 hồ sơ; Số hồ sơ trong 

hạn 08 hồ sơ; Số hồ sơ đã giải quyết 46 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 11; 

đúng hạn 35 hồ sơ; hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ. 

. Nhìn chung các TTHC được tiếp nhận thuận lợi, nhanh gọn, giải quyết đảm 

bảo thời gian, rõ ràng trong quy định, công khai TTHC; cá nhân, tổ chức đến giao 

dịch được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. 

5. Về công tác thông tin, truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát 

TTHC 

- Bên cạnh việc duy trì niêm yết, công khai thủ tục hành chính, Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-KTHT, ngày 10/02/2020 về tuyên 

truyền cải cách hành chính, trong đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được 

Phòng quan tâm thông qua sự chỉ đạo, quán triệt thường xuyên của Lãnh đạo 

Phòng trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan, đến mỗi cán bộ, công chức- 

Thông qua các cuộc hợp giao ban, Hội nghị tổng kết năm 2019, kết hợp đánh giá 

tình hình thực hiện công tác KSTTHC, cải cách hành chính và triển khai nhiệm vụ 

trong thời gian đến. 

6. Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Trung tâm hành chính công huyện 

niêm yết, công khai, hướng dẫn về phán ánh, kiến nghị và tiếp nhận phản ánh, kiến 
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nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính. 

Trong quý I đầu năm 2020 lĩnh vực Phòng Kinh tế và Hạ tầng không nhận 

được ý kiến nào của người dân.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Công tác kiểm soát TTHC trong quý I đầunăm 2020 đã thực hiện tốt việc 

cập nhật, rà soát TTHC xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 đưa vào thực hiện, đảm bảo tỷ lệ thời gian cắt giảm theo Kế hoạch cải 

cách hành chính của huyện năm 2020. 

Thái độ phục vụ của các cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc 

tại Trung tâm HCC huyện có thái độ nhiệt tình, trách nhiệm, các thủ tục được công 

khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận lợi cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp; góp 

phần nâng cao cải cách hành chính của huyện. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020 

1.Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính 

Phủ về kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện Quyết định số 868/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2020 của UBND huyện Tiên Yên Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2020. 

2. Tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND 

huyện. 

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; Tiếp tục 

kiện toàn nâng cao chất lượng cho công chức làm công tác kiểm soát TTHC và cán 

bộ đầu mối.  

4. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm 

hành chính công huyện. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục 

để nâng cao nghiệp vụ, nhiệm vụ chuyên môn.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

quý I năm 2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Yên./. 

 

Nơi nhận: 

- VP HU,HĐND và UBND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo phòng; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT.KTHT 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Vi Quốc Phương 
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