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

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC - SCT 

 

Hà Nam, ngày        tháng 3  năm 2022 

  
 
 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I  năm 2022 

 

 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC). 

1. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành. 

 Công tác CCHC luôn được cấp ủy, lãnh đạo sở quan tâm và coi trọng. Chủ 

động triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ CCHC phù hợp với tình hình thực tế 

tại cơ quan; trong đó xác định và quán triệt việc thực hiện nghiêm các văn bản của 

tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tham 

mưu giải quyết các TTHC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở. 

 Đảng ủy, Lãnh đạo Sở luôn đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện lãnh đạo, chỉ 

đạo có hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Giám đốc sở trực tiếp phụ 

trách, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Quán triệt, chỉ đạo đến các 

chi bộ, các đơn vị và tổ chức đoàn thể của sở thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 

biến về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC, tạo sự chuyển biến tích 

cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

 Phân công đồng chí Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách công tác CCHC. 

Qua đó, đã thúc đẩy việc thực hiện công tác quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn, 

góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ CCHC của sở đạt kết quả cao. 

 Việc triển khai nhiệm vụ CCHC được thực hiện thường xuyên và báo cáo kết 

quả cũng những tồn tại, khó khăn tại các cuộc họp giao ban hàng tuần. 

 Công tác thi đua khen thưởng đều gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC, phân 

công nhiệm vụ cụ thể, tránh quên việc. 

Bên cạnh đó, nhằm khắc phục tồn tại sau kết luận chấm điểm CCHC năm 

2021 và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022 được tốt hơn, Sở Công 

Thương đã ban hành Kế hoạch số 1841/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2021 Kế 

khắc phục tồn tại sau kết luận đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính năm 2021, 
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trong đó yêu cầu các đơn vị thuộc Sở căn cứ các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra 

trong năm 2021, xây dựng các giải pháp khắc phục triệt để. 

2. Về việc ban hành Kế hoạch CCHC. 

Thực hiện Kế  hoạch số 153/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

UBND tỉnh Hà Nam về Cải cách hành chính năm 2021; căn cứ đặc điểm tình hình 

thực tế của cơ quan, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các  mục tiêu, 

nhiệm vụ CCHC năm 2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1875/KH-

SCT ngày 27 tháng 12 năm 2021, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Kế 

hoạch xây dựng đảm bảo các mục tiêu: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh 

bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong 

việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, 

thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng cách làm việc mới, tạo môi trường làm 

việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các 

TTHC của cán bộ công chức; tạo cơ chế thống nhất trong phối hợp giữa các phòng, 

bộ phận và giữa các cán bộ công chức trong cơ quan, bảo đảm giải quyết công việc 

hiệu quả và chất lượng cao. Từ đầu năm đến nay, các nhiệm vụ CCHC theo kế 

hoạch được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

3. Công tác kiểm tra và công tác tuyên truyền. 

3.1. Về công tác kiểm tra căn cứ điều kiện thực tế Sở đã ban hành các Kế 

hoạch: Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị trực 

thuộc năm 2022; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, thời gian dự kiến tổ chức 

kiểm tra vào quý III hoặc quý IV năm 2022. 

3.2. Công tác tuyên truyền: Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 

18/01/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-SCT ngày 

25/01/2022 và tổ chức quán triệt các giải pháp tuyên truyền đến toàn thể cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở cũng như tổ chức, doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh, người dân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên 

toàn địa bàn tỉnh.  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ I 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Kết quả xây dựng và ban hành  VBQPPL. 

Xác định rõ công tác tham mưu xây dựng văn bản nói chung, VBQPPL nói 

riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ đạo bộ 
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phận chuyên môn chủ động nghiên cứu đổi mới công tác theo dõi, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL đảm bảo chất lượng, phù hợp, thống nhất 

với các quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành, đảm bảo nội dung Nghị 

định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ và đảm bảo tính khả thi khi 

triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Kết quả tổ chức  thi hành pháp luật và tuyên truyền, theo dõi thi hành . 

Để có cơ sở tham mưu HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo cơ chế, chính sách, tạo điều kiện 

pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực 

công nghiệp, thương mại tại địa phương cũng như phát triển công nghiệp, thương 

mại theo định hướng của Đảng, của Nhà nước, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo 

bộ phận chuyên môn tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc bám sát chức năng nhiệm vụ chuyên môn của phòng, dự báo tình 

hình thực tế tại địa phương từ đó tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung ban hành 

VBQPPL phù hợp với điều kiện đặc thù tại địa phương. 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2014 và 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ tình hình thực tế 

trong quý I, Sở Công đã ban hành văn bản số 95/SCT-TTr ngày 18/01/2022 về 

việc đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Bên cạnh đó, để 

việc xây dựng, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc lĩnh vực 

Công Thương đạt hiệu quả, Sở đã ban hành 208/KH-SCT ngày 17/02/2022, Kế 

hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công thương 

năm 2022, làm cơ sở tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa 

bàn trong việc triển khai thực hiện các VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành Công 

Thương quản lý trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Công 

Thương ban hành Kế hoạch số 187/KH-SCT ngày 14/02/2022, Kế hoạch triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2022 

1.4. Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL 

Quý I, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-SCT ngày 

13/01/2022 về tự kiểm tra, kiểm ra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn 
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tỉnh Hà Nam năm 2022 tiến hành đánh giá những bất cập, hạn chế, không phù hợp 

của hệ thống văn bản, từ đó nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ 

chế, chính sách đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Công Thương, nhằm 

tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc ngành Công 

Thương quản lý hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo được sự 

phát triển ổn định.  

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

2.1. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. 

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ 

đạo Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát chuẩn hóa Bộ 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và cấp huyện, thành phố, thị xã. 

Ngay từ đàu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-SCT ngày 

25/01/2022 về đẩy mạnh công tác tuyên truyển cải cách hành chính trong đó đặc 

biệt chú trọng công tác tuyên truyền  tổ chức, cá nhân vận dụng dịch vụ bưu chính 

công ích trong việc nhận, và trả kết quả thủ tục hành chính một cách thuận lợi, 

minh bạch. Chủ động ban hành Kế hoạch số 1921/KH-SCT ngày 31/12/2021, Kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 và ngay trong quý I đã tiến hành tổ 

chức rà soát sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở  và 

cấp huyện, thành phố, thị xã lĩnh vực công thương địa phương quản lý.  

Thực hiện Kế hoạch số 3655/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Hà 

Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, Sở đã ban hành Kế hoạch 

số 184/KH-SCT ngày 10/02/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Quý I, Sở đã triển khai đến các phòng 

chuyên môn thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ TTHC nhằm sáng lọc, tinh giảm 

những TTHC không có khả năng phát sinh trên địa bàn tỉnh cũng như đẩy mạnh 

phân cấp về địa phương nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện cấp phép cho tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân. 

2.2. Kết quả cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công 

Thương 140 TTHC trong đó 127 TTHC cấp tỉnh, 13 TTHC cấp huyện, không có 

TTHC cấp xã. Tất các các TTHC đều được cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử 

của Tỉnh, của Sở và của địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc công khai minh 

bạch, thuận tiện để người dân theo dõi, khai thác sử dụng khi cần. 

2.3.Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
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Tiếp tục quán triệt và chấp hành, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông. Thường xuyên duy trì bố trí 01 cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

thường trực tiếp nhận, trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh, 

hướng dẫn tận tình tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, liên  hệ giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong thực 

hiện  một cửa liên thông một cách thuận lợi, công khai, minh bạch.  

100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được thực hiện 

theo cơ chế một cửa. Tính từ 08/12/2021 đến 07/3/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả tiếp nhận 3398 bộ hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 07 hồ sơ,  3391 hồ sơ 

nộp online. Hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả 3347 hồ sơ; hồ sơ đang thụ lý chưa 

đến hạn trả kết quả  51  hồ sơ. Tất cả các hồ sơ đều được thụ lý giải quyết trả kết 

qủa trước và đúng thời gian quy định, không có hồ sơ trả chậm. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

3.1. Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định  về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức,  biên chế của Sở. 

Căn cứ  Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương 

về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về 

công thương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Uỷ 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; Quyết định số 527/QĐ-UBND, ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Đề án thực trạng và giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, theo đó Sở đã giảm 01 

phòng chuyên môn, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số phòng, Sở Công 

Thương đã nhanh chóng xây dưng Đề án số 210/ĐA-SCT ngày 17/02/2022 Đề án 

Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương Hà Nam trình UBND tỉnh xem xét Quyết định ban hành. 

3.2. Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự 

nghiệp của Sở: Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra tình hình tổ 

chức và hoạt động của đơn vị trực thuộc. Thời gian dự kiến tiến hành tổ chức kiểm 

tra trong quý IV năm 2021. 

3.3. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức.  

Sở đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức. 

Trong quý I, Sở đã ban hành Kế hoạch 292/KH-SCT ngày 02/3/2022 Kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 và nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là công tác sử dụng, điều động, bổ 
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nhiệm cán bộ. Thực hiện đúng chính sách khen thưởng và các chế độ chính sách 

khác đối với cán bộ công chức thuộc Sở nhằm kịp thời động viên kích lệ sự sáng 

tạo, phấn đấu trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức trong toàn ngành.  

3.4. Kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 

14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập; Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự 

nghiệp khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Ngay từ ngày đầu năm Sở đã ban hành Quyết 

định  số 141/QĐ-SCT ngày 31/12/2021 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách 

Nhà nước năm 2022 và Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 18/01/2022 Quyết định 

công khai dự toán ngân sách năm 2022 làm cơ sở đinh mức chi triển khai các hoạt 

động tài chính một cách tiết kiệm, chống lãng phí. 

4. Cải cách chế độ công vụ. 

Bám sát Đề án vị trí việc làm của Sở đã được phê duyệt thường xuyên rà soát, 

đánh giá đội ngũ công chức hành chính để cơ cấu lại công chức, bố trí lại theo từng 

vị trí, phù hợp với trình độ chuyên môn, sở trường của cán bộ công chức, viên 

chức. Xây dựng và đưa vào thực hiện phương pháp khoa học đánh giá kết quả 

công tác của cán bộ công chức. 

Trong Quý I, Sở đã tiến hành rà soát tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

về Danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban 

Thường vụ và 19 cán bộ thuộc diện Sở quản lý.  

Căn cứ điều kiện thực tế, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1677/KH-SCT ngày 

23/11/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2022, nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ của cơ quan.  

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phân cấp tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong công tác quản lý cán bộ, công chức cho các đơn vị trực thuộc Sở nhưng tuân 

thủ theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định. 

5. Cải cách tài chính công. 

Thực hiện Quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo Nghị quyết số 

07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở đã ban hành 

Quyết định số 92/QĐ - SCT  ngày 17/9/2020  về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 
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tài sản công. 

Thực hiện khoán kinh phí hoạt động, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp thuộc sở. 

Quản lý tài chính của cơ quan theo quy định của tỉnh, Sở cũng đã ban hành 

Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 19/01/2022 về việc ban hành “Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2022” công khai việc chi tiêu tài chính cũng như làm căn cứ triển khai các 

hoạt động chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số . 

Căn cứ vào tình hình thực tế, để công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở 

hiệu quả, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1484/KH-SCT ngày 19/10/2021 Kế hoạch phát 

triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 làm căn cứ triển 

khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của Sở. 

Trong Quý I, Sở đã thực hiện tốt một số các  nhiệm vụ sau: 

- Thực hiện tốt việc cập nhật thông tin tình hình hoạt động nên cổng con của sở, 

đảm bảo số lượng tin, bài cập nhật hằng tháng đúng theo quy định.  

- Công khai đầy đủ nội dung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nên 

cổng thông tin điển tử tỉnh và cổng con của Sở, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tra 

cứu sử dụng mẫu đơn, tờ khai. 

- 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên phần mềm quản 

lý văn bản và điều hành; 100% văn bản được trao đổi trên môi trường mạng theo 

đúng quy định gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng. 

- Ứng dụng hiệu quả phần mềm đã được trang bị và các phần mềm sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật (phần mềm kế toán; phần mềm kiểm kê tài sản; phần mềm quản lý 

văn bản; phần mềm một cửa điện tử; phầm mềm giải quyết khiếu nại tố cáo) trong 

thực hiện nhiệm vụ công vụ. 

Để duy trì, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 khoa học 

và hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động, Sở đã ban hành Kế hoạch 

số 1899/KH-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2021, Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống 

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; 2015 vào hoạt động 

của Sở năm 2022. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm. 
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- Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC luôn nhận được sự quan tâm 

chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở.  

- Việc thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CCHC 

nhằm rút kinh nhiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của 

cán bộ công nhân viên chức trong toàn ngành qua đó thúc đẩy công tác CCHC của 

Sở ngày một tốt hơn. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên,… thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương của 

Đảng, Chính phủ, của tỉnh về công tác CCHC để nâng cao nhận thức cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành thường xuyên  được 

rà soát, hoàn thiện theo hướng đơn giản, minh bạch rõ ràng và dễ thực hiện. Công 

tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu 

của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá nhân. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

Chưa thực hiện việc rà soát, đánh giá bãi bỏ TTHC không có phát sinh  hồ sơ 

tại địa phương nhằm tinh gọn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

3. Nguyên nhân. 

 Cán bộ thực hiện đầu mối kiểm soát TTHC kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chưa 

dành nhiều thời gian cho việc kiểm soát TTHC. 

IV. PHƯƠNG HƯƠNG, NHIỆM VỤ TRONG QÚY II NĂM 2022 

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch CCHC năm 

2021 đã được Lãnh đạo Sở phê duyệt. Chú trọng rà soát, bổ sung hoàn thiện bộ 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kịp thời.  

2. Xây dựng và ban hành các Kế hoạch như: Kế hoạch nâng cao chỉ số tuân 

thủ pháp luật lĩnh vực Công Thương (B1); Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022  

3. Thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy, tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 

của UBNd tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Công Thương Hà Nam 

4. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn đặc biệt là sử dụng phần mềm VNPT Office để nâng cao chất 

lượng công việc nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí điện, nước, văn phòng 

phẩm. Đẩy mạnh sử dụng hòm thư điện tử để trao đổi công việc giữa các phòng 
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chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh theo 

đúng sự chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh.  

5. Thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP, ngày 17/10/2005; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định 

141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 

12 năm 2017 của Bộ Tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và thực hiện tốt công tác quản lý, chế độ nâng lương thường 

xuyên với cán bộ, công chức, viên chức cũng như thực hiện tốt công tác bình xét 

thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

6. Tăng cường công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận và giải quyết kịp thời 

những kiến nghị liên quan đến TTHC (nếu có). Thực hiện tốt việc tuyên truyền, 

giám sát, hướng dẫn thực hiện 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 kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I, phương hướng 

nhiệm vụ quý II năm 2022, Sở Công Thương trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Nội vụ; (tổng hợp)  

- Lưu: VT.  

  

 Lê Nguyên Ngọc 



Phụ lục 
BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊNH KỲ CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-SCT ngày     tháng 03 năm 2022 của Sở Công Thương Hà Nam) 

Biểu mẫu 1 

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành (Kết luận, chỉ thị, 

công văn chỉ đạo, quán triệt) 

Văn bản 
12 

 

2.  Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm (Lũy kế đến thời 

điểm báo cáo) 

% 
25 

 

2.1.  Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 7  

2.2.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ   

3.  Kiểm tra CCHC    

3.1.  Số sở, ngành đã kiểm tra Cơ quan, đơn vị 06  

3.2.  Tỷ lệ sở, ngành đã kiểm tra (tính lũy kế từ đầu năm) %   

3.3.  Số UBND cấp huyện đã kiểm tra Cơ quan, đơn vị   

3.4.  Tỷ lệ UBND cấp huyện đã kiểm tra (tính lũy kế từ đầu năm) %   

3.5.  Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra %   

3.5.1.  Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra Vấn đề   

3.5.2.  Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong 

 

  

Vấn đề   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

4.  Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng, 

quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tổ chức bộ 

máy(thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ) 

 

0 

 

4.1.  Số cơ quan, đơn vị được thanh tra % 0  

4.2.  Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc thực hiện kết luận 

thanh tra 

% 
0 

 

4.3.  Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra % 0  

5.  Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức Có = 1; Không = 0 0  

5.1.  Số lượng phiếu khảo sát Số lượng 0  

5.2.  Hình thức khảo sát Trực tuyến = 0 

Phát phiếu = 1 

Kết hợp = 2 

0 

 



Biểu mẫu 2 

Cải cách thể chế 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Tổng số VBQPPL1 do địa phương ban hành Văn bản 0  

1.1.  Số VBQPPL do cấp tỉnh ban hành Văn bản 0  

1.2.  Số VBQPPL do cấp huyện ban hành Văn bản 0  

1.3.  Số VBQPPL do cấp xã ban hành Văn bản 0  

2.  Kiểm tra, xử lý VBQPPL  0  

2.1.  Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền của cấp tỉnh Văn bản 0  

2.2.  Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau kiểm tra % 0  

2.2.1.  Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau kiểm tra Văn bản 0  

2.2.2.  Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản 0  

3.  Rà soát VBQPPL   0  

3.1.  Số VBQPPL đã rà soát thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Văn bản 0  

3.2.  Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau rà soát % 0  

3.2.1.  Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau rà soát Văn bản 0  

3.2.2.  Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản 0  

 

                                        
1Văn bản quy phạm pháp luật. 



Biểu mẫu 3 

Cải cách thủ tục hành chính 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Thống kê TTHC    

1.1.  Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa Thủ tục   

1.2.  Số TTHC công bố mới Thủ tục   

1.3.  Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục   

1.4.  Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương Thủ tục 140  

1.4.1.  Số TTHC cấp tỉnh (Bao gồm cả TTHC của cơ quan  ngành dọc) Thủ tục 127  

1.4.2.  Số TTHC cấp huyện (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thủ tục 13  

1.4.3.  Số TTHC cấp xã (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thủ tục 0  

2.  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông    

2.1.  Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục   

2.2.  Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục   

2.3.  
Số TTHC đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính. 

Thủ tục 
 

 

2.4 Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ % 

 Sở Khoa học và 

Công nghệ báo 

cáo 

2.5 Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa % 

 Sở Thông tin và 

Truyền thông báo 

cáo 

3.  Kết quả giải quyết TTHC    

3.1.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn % 100  

3.1.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ 3391  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3.1.2.  Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ 3391  

3.2.  
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng 

hạn 

% 
 

 

3.2.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ   

3.2.2.  Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ   

3.3.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn %   

3.3.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ   

3.3.2.  Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ   

3.4.  Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định TTHC % 0  

3.4.1.  
Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc do cơ quan có thẩm quyền chuyển 
đến) 

PAKN 
 

 

3.4.2.  Số PAKN đã giải quyết xong PAKN   

4. 
Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh 

nghiệp 

Không=0 

Có=1 
 

 

5. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao     

5.1. Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ   

5.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ   

5.3. Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ   

5.4. Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành Nhiệm vụ   

 



Biểu mẫu 4 

Cải cách tổ chức bộ máy 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy    

1.1.  Tỷ lệ sở, ngành đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên 

môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ 

% 
 

 

1.2.  Tỷ lệ UBND cấp huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng 
chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ 

% 
 

 

1.3.  Số lượng các ban quản lý trực thuộc UBND cấp tỉnh Ban   

1.4.  Số tổ chức liên ngành do cấp tỉnh thành lập Tổ chức   

1.5.  Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tại địa phương Cơ quan, đơn vị   

1.5.1.  Số ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh Cơ quan, đơn vị   

1.5.2.  Số ĐVSNCL thuộc sở, ngành và tương đương Cơ quan, đơn vị   

1.5.3.  Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Cơ quan, đơn vị   

1.5.4.  Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 (thống kê cả 3 
nhóm ĐVSN thuộc UBND tỉnh; thuộc sở, ngành; thuộc UBND 

cấp huyện) 

% 

 
 

Trong 

đó 

Số ĐVSN thuộc tỉnh đã cắt giảm Cơ quan, đơn vị   

Tổng số ĐVSN đã cắt giảm tại thời điểm báo cáo Cơ quan, đơn vị   

2.  Số liệu về biên chế công chức    

2.1.  Tổng số biên chế được giao trong năm Người 41  

2.2.  Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 
39 

Phòng CCVC 
báo cáo 

2.3.  Số hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành 
chính 

Người 
03 

Phòng CCVC 
báo cáo 

2.4.  Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người   

2.5.  Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015 %   

3.  Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự  11  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

nghiệp công lập 

3.1.  Tổng số người làm việc được giao Người 11  

3.2.  Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo Người 11 
Phòng CCVC 
báo cáo 

3.3.  Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người   

3.4.  Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 %   

4 Vị trí việc làm của công chức, viên chức    

4.1 Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc 

làm theo quy định 
Cơ quan, đơn vị 07 

 

4.2 Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo 
quy định 

Cơ quan, đơn vị 02 
 

4.3 Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm 
phát hiện qua thanh tra 

Cơ quan, đơn vị 0 
 



Biểu mẫu 5 

Cải cách chế độ công vụ 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Tuyển dụng công chức, viên chức  

 

Cả 3 cấp: 

Tỉnh, huyện, 

xã 

1.1.  Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) Người 0  

1.2.  Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 0  

1.3.  Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức 
cấp huyện trở lên. 

Người 
0 

 

1.4.  Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển). Người 0  

1.5.  Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 0  

2.  Số lượng lãnh đạo quản lý được tuyển chọn, bổ nhiệm thông qua 

thi tuyển (Lũy kế từ đầu năm) 
Người 

0 

Cả 3 cấp: 

Tỉnh, huyện, 

xã 

2.1. Số lãnh đạo quản lý cấp sở Người 03  

2.2. Số lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc sở, ngành và tương đương Người 19  

2.3 Số lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc UBND cấp huyện Người   

3.  Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (cả về Đảng và 

chính quyền). 

 

 

Cả 3 cấp: 

Tỉnh, huyện, 
xã 

3.1.  Số lãnh đạo cấp tỉnh bị kỷ luật. Người   

3.2.  Số lãnh đạo cấp sở, ngành và UBND cấp huyện bị kỷ luật. Người   

3.3.  Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện bị 
kỷ luật. 

Người 
 

 

3.4.  Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL 
bị kỷ luật. 

Người 
 

 

 



Biểu mẫu 6 

Cải cách tài chính công 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công  %   

1.1.  Kế hoạch được giao Triệu đồng   

1.2.  Đã thực hiện Triệu đồng   

2.  Thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) tại địa 

phương (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 
 

 
 

2.1.  Tổng số ĐVSN công lập tại địa phương Đơn vị   

2.2.  Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư  Đơn vị   

2.3.  Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên Đơn vị   

2.4.  Số ĐVSN tự bảo đảm một phần chi thường xuyên Đơn vị   

2.4.1.  Số ĐVSN tự bảo đảm từ 70% - dưới 100% chi thường xuyên Đơn vị   

2.4.2.  Số ĐVSN tự bảo đảm từ 30% - dưới 70% chi thường xuyên Đơn vị   

2.4.3.  Số ĐVSN tự bảo đảm từ 10% - dưới 30% chi thường xuyên Đơn vị   

2.5.  Số ĐVSN do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên Đơn vị   

2.6.  Số lượng ĐVSN đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế 

đến thời điểm báo cáo) 

Đơn vị 
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Biểu mẫu 7 

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số  

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị  tính Số liệu  

1.  Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản mới nhất 
Chưa = 0 

Hoàn thành = 1 
 

 

2.  

Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh  - 100% UBND các huyện. 

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh - 100% UBND cấp huyện, cấp xã. 

Chưa có = 0 

2 cấp = 1 

3 cấp = 2 

 

 

3.  Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia %   

4.  

Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP). 

Chưa = 0 

Đang làm = 1 

Hoàn thành = 2 

 

 

5.  Số liệu về trao đổi văn bản điện tử  1129 VBĐ 895; VBĐ 334 

5.1.  Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh 

đến cấp xã 
   

5.1.1.  Tỷ lệ sở, ngành đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh  %   

5.1.2.  Tỷ lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh  %   

5.1.3.  Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND huyện. %   

5.2.  Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của địa phương (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản được gửi 
hoàn toàn dưới dạng điện tử; sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường 
điện tử). 

% 
98 

 

5.2.1.  Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của các sở, ban, ngành cấp tỉnh %   

5.2.2.  Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp huyện %   

5.2.3.  Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã %   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị  tính Số liệu  

5.2.4.  Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy %   

5.3.  Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh    

5.3.1.  Tỷ lệ sở, ngành đã kết nối liên thông với Hệ thống  %   

5.3.2.  Tỷ lệ đơn vị cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống  %   

5.3.3.  Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống  %   

6.  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến  127  

6.4.  Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 % 66,15  

6.4.1.  Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục 84  

6.4.2.  Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục 84  

6.4.3.  Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến Thủ tục 09  

6.5.  Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 % 33,85  

6.5.1.  Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 Thủ tục 43  

6.5.2.  Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 Thủ tục 43  

6.5.3.  Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến Thủ tục 04  

6.6.  Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC 

quốc gia 
% 127  

6.6.1.  Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 của địa phương Thủ tục 127  

6.6.2.  Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC 

quốc gia 
Thủ tục   

6.7.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 (Chỉ thống kê đối với các 
TTHC mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ)  

% 10,24  

6.7.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến) Hồ sơ 3398  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị  tính Số liệu  

6.7.2.  Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến Hồ sơ 07  

6.8.  Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến %   

6.8.1.  Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát sinh phí, lệ 

phí,…) 
Thủ tục   

6.8.2.  Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia 
hoặc trên Cổng DVC của tỉnh. 

Thủ tục   
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