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Kính gửi: Văn phòng Chính phủ 

 

BÁO CÁO 
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, như sau: 

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

(TTHC) 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) 

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 19 TTHC; 

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác 

động: 0 TTHC. 

(Có Biểu số II.01b/VPCP/KSTT kèm theo). 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Trong kỳ báo cáo, đã thẩm định 19 TTHC tại 03 dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

(Có Biểu số II.02c/VPCP/KSTT kèm theo). 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành 

trong kỳ báo cáo: 03 Quyết định; tổng số Quyết định công bố quy trình nội bộ, 

liên thông trong giải quyết TTHC: 05 Quyết định. 

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC, quy trình nội bộ, liên thông được công 

bố trong kỳ báo cáo: 199 TTHC (24 TTHC công bố theo danh mục, 175 TTHC 
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công bố quy trình nội bộ, liên thông) và đã được công khai, đăng tải đầy đủ, kịp 

thời trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cổng Dịch vụ công, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh; Công báo tỉnh Tuyên Quang; Trang thông tin điện tử và tại Bộ 

phận Một cửa của cơ quan, đơn vị.  

- Tổng số văn bản QPPL của địa phương có quy định TTHC được công 

bố: 0 văn bản. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trong kỳ 

báo cáo: 314 TTHC do Trung ương quy định (03/19 Sở, ban, ngành). 

(Có Biểu số II.03b/VPCP/KSTT kèm theo) 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Quyết định số 50/QĐ-

UBND ngày 08/02/2021 ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2021: 09 TTHC; 

- Tổng số TTHC đã được thông qua Phương án đơn giản hóa: 09 TTHC; 

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: 09 TTHC sửa đổi, bổ sung; 

- Số tiền tiết kiệm được và tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: 17.935.882 đồng 

và 23,4%. 

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 100%. 

 (Có Biểu số II.04/VPCP/KSTT kèm theo). 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo  (tiếp nhận 

mới trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị - Cổng Dịch vụ công quốc gia): 08 phản 

ánh, kiến nghị, trong đó: 

+ Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0 phản ánh, kiến nghị; 

+ Số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 08 phản ánh, kiến nghị. 

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý và đăng tải công khai: 04 phản ánh, kiến nghị. 

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 04 phản ánh, kiến nghị. 

(Có Biểu số II.05b/VPCP/KSTT kèm theo). 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 184.557 hồ sơ, trong đó: Số mới tiếp 

nhận trong kỳ: 180.649 hồ sơ (trực tuyến: 14.095 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ 

bưu chính: 166.554 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 3.908 hồ sơ. 
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- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 181.298 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước 

hạn: 40.451 hồ sơ; đúng hạn: 140.804 hồ sơ; quá hạn: 43 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 3.259 hồ sơ, trong đó, trong hạn: 3.242 hồ 

sơ; quá hạn: 17 hồ sơ. 

* Các hồ sơ quá hạn đều có Thư xin lỗi của cơ quan, đơn vị tới người dân, 

tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

 (Có Biểu số II.06c/VPCP/KSTT kèm theo). 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

- Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

526/QĐ-UBND thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên 

Quang và tổ chức thực hiện theo quy định.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông  (trong kỳ báo cáo, tổng số TTHC triển khai 

tại Bộ phận Một cửa: 1.767 TTHC, trong đó: 1.421 TTHC cấp tỉnh; 232 TTHC 

cấp huyện; 114 TTHC cấp xã). 

(Có Biểu số II.07b/VPCP/KSTT kèm theo). 

- Thực hiện đánh giá 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quy 

định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 

của Văn phòng Chính phủ; tiếp tục thực hiện và nâng cao hơn nữa tỷ lệ dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia và dịch vụ bưu chính công ích theo Kế hoạch số 

116/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và Chỉ số hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.  

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

- Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng dịch vụ công quốc gia đồng thời yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất nâng cấp mức độ cung 

cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, đảm bảo chỉ tiêu được giao theo 

Nghị quyết số 17/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 1145/BTTTT-

THH ngày 24/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công 

đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. 
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- Đến 14/9/2021, Cổng Dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang thực hiện cung 

cấp 1.846 dịch vụ công, trong đó tổng số dịch vụ công đang thực hiện cung cấp 

mức độ 3 và 4 là: 1.100 dịch vụ công, đạt tỷ lệ 59,58%. Đến hết ngày 

14/9/2021, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành tích hợp, kết nối, cung cấp 426 

dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 38,72%. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp phát 1.550 cuốn Sổ tay hướng 

dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 2.000 cuốn Tài liệu Hỏi - Đáp về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho công chức, viên chức 

có liên quan đến giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; 300 Mẫu 

địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục 

hành chính cho hệ thống Bộ phận Một cửa 3 cấp chính quyền.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hành 45.000 tờ rơi tuyên truyền 

hướng dẫn cụ thể các bước tiến hành thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 

4 và thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính; xây dựng clip hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến 

nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến các điểm bưu điện văn hóa xã và công 

khai trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 

http://sotainguyenmoitruong.tuyenquang.gov.vn/; tổ chức các lớp tập huấn cho 

hệ thống bưu điện từ cấp tỉnh đến cấp xã trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích với số lượng gần 300 lượt người. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì các chương trình phát sóng 

chuyên đề Cải cách hành chính (thời lượng 15 phút/chuyên đề, định kỳ phát 

sóng 01 số/tháng, 03 số/quý); mục Cải cách hành chính (thời lượng 05 

phút/mục, 04 số/tháng, 12 số/quý)  phát trên sóng truyền hình; phát sóng định 

kỳ 01 mục “cải cách hành chính” (thời lượng 05 phút/mục, 01 số/tuần, 12 

số/quý) trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (trong đó có nội dung về 

kiểm soát TTHC). 

10. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 30/01/2021 về kiểm tra công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh đang tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính tại 06 Sở1; 03 đơn vị cấp huyện2 và 06 đơn vị cấp xã trực thuộc 03 huyện 

trong quý IV năm 2021 theo Kế hoạch. 

                                        
1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa họ c v à 

Công nghệ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch . 
2 UBND thành phố Tuyên Quang; UBND huyện Chiêm Hoá; UBND huyện Lâm bình.  

 



 5 

11. Nội dung khác: 

11.1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành 07 văn bản chỉ đạo triển 

khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, gồm: (1) 

Công văn số 1984/UBND-KSTT ngày 23/6/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Công văn số 210/VP-KSTT ngày 

15/7/2021 về việc đề xuất giải pháp nâng cao Tiêu chí cải cách thủ tục hành 

chính; (3) Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 về việc uỷ quyền cho 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị 

định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn; (4) Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/7/2021 

triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021; (5) Công văn số 2928/UBND-

KSTT ngày 13/8/2021 về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích; (6) Công văn số 2960/UBND-KSTT ngày 

18/8/2021 về việc bảo đảm hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia; (7) Công văn số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021 

về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

11.2. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo: 

- Thực hiện chế độ Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (địa chỉ: 

https://baocao.tuyenquang.gov.vn) và Hệ thống thông tin báo cáo của Văn 

phòng Chính phủ (địa chỉ: https://baocaochinhphu.gov.vn) đầy đủ, kịp thời theo 

quy định. 

- Hàng tháng, thực hiện việc báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC (mức 

độ 3, 4), đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, ban hành đầy đủ, kịp 

thời các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm soát TTHC, qua đó xác định rõ 

nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian hoàn thành của các ngành, các cấp trong 

quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. 

- Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công chức trực 

tiếp giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp luôn nghiêm túc, tích cực, 

nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác 

kiểm soát TTHC. 

https://baocao.tuyenquang.gov.vn/
https://baocaochinhphu.gov.vn/
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- Duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả giải 

quyết, công khai, minh bạch TTHC, do đó chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính được nâng lên, tỷ lệ hồ sơ TTHC đã giải quyết trước và đúng hạn trong 

kỳ báo cáo đạt 99,97%, qua đó tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức , góp phần cải 

thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021 

Trong Quý IV năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng 

cường chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát 

TTHC, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính theo các văn bản về công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính của Trung ương, các Kế hoạch, văn bản về công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, 

triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

2. Thực hiện việc cho ý kiến đối với thủ tục hành chính trong lập đề nghị 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, 

UBND tỉnh theo quy định (nếu có). 

3. Công bố, công khai kịp thời thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục hành 

chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính theo quy định tại 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Nghị định 

61/2018/NĐ-CP và các văn bản hiện hành có liên quan. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

4 theo quy định; tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ 

lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; 

đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ; Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các 

văn bản có liên quan. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 

hành chính; hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn, khi 

quá hạn phải có văn bản xin lỗi và hẹn thời gian giải quyết theo quy định; tích 

cực nghiên cứu, rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, nhằm đơn giản 

hóa TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 
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6. Thực hiện tốt việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy định hành chính; tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử Quý III năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân 

trọng báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KSTTHCMai. 

(báo cáo) 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Nguyễn Văn Sơn 
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