
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN DAK GLONG Dc lap —  Tir do — Hanh phuic 

S&..,.  /BC-UBND Däk Glong, ngthyAttháng 12 nãm 2021 

BAO CÁO 
TInh hlnh, kt qua thurc hin kim soát thu tuic 

hành chInh Ham 2021 cüa UBND huyn Dãk GLong 

Thirc hin Cong van so 1521/VPUBND-NCKSTT ngày 07/12/2021 cüa 
Van phông UBND tinh Dàk Nông ye vic báo cáo tInh hInh, kêt qua thirc hin 
kiêm soát thu t1ic hành chInE näm 2021. UBND huyn báo cáo nhu sau: 

I. T!NH H!NH, KET QUA KIEM SOAT THU TUC  HANH CH!NH 
A 'A A 1. Ve hem yet, cong khai TTHC 

LJBND huyn dã chi do các Phông, Ban, don vi,  UBND các xã thc hin 
niêm yet, cong khai các thu tic hành chInh ti B phn. Mt cua huyn, Trang 
thông tin din tir huyn, B phn tiêp nhn và trà ket qua dê to chic, cá nhân 
biét, thrc hin. 

A 9 9 - 2. Ye tinh hinh, ket qua gial quyet TTHC (Co bieu mau so 02, 05, 06 
kern lheo) 

- Tng s h so yêu cu giái quy& TTHC trong k' (bao gm cá hc so' giái 
quyêt theo cc' chê m3t cia, mç5t ci'ra lien thông; theo djch vy cong try'c tuyên,) là 
18.384 ho so. Trong do: So ho so rnói tiêp nhn là 18.053 hO so; So ho so t1r k' 
báo cáo tri.róc chuyên qua là 331 ho so; 

- K& qua giâi quyt TTHC (bao gm ca h so giái quyt theo co ch mt 
cfra, mt ci'ra lien thông; theo djch vi COng triic tuyên) là 17.415 ho so. Trong 
do: So ho so dã giài quyêtlà 17.415 ho so (trong do: sO ho so' giái quyêt dung 
hçzn là 17.048 hO so'; sO hO so' giái quyét qua hçin là 367 hO so',); So ho so dang 
giài quyêt là 969 ho so, (trong dO. SO hO so' chu'a den hgn 855 ho sci, sO hO so' dã 
quáhgnlà9l hOso). 

A • A s ., r , , . • A • X 3. Ye tiep nhn va xtr ly phan anh, kien ngh ye TTHC (co bieu mau 
A so 01 kern theo) 

- Tong s phãn ánh, kin nghj dä tip nhn trong k' báo cáo là 18 truO'ng 
hqp, trong do: So phàn ánh, kien nghj ye quy djnh hành chInh là 0 truOng hap; 
So phán ánh, kiên nghj ye hành vi hành chInh là 18 trumg hap. 

- TInh hInh, k& qua xü 1: S phán ánh, kin nghj dã chuyn xi:r 1 là 18 
trithng hap; s phán ánh, kiên nghj dA có két qua xü l là 10 tru&ng hap. 

II. DANH GIA CHTJNG 

- Ngay tr du näm 2021, UBND huyn dä ban hành các K hoch cãi 
cách hành chInh, K hotch kim soát thu tVc  hành chinh,... Do do, trong nàm 
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2021 tInh hInh tip nhn, xü 1, giâi quyt các thu tçic hành chInh cho Ca nhân, t 
chüc dã có nhiêu chuyên biên tIch cijc. Các thông tin, danh mic ho so dà d1xçlc 
cac dun vj cp nh.t, niern yet day dü; cong khai, niêm yet các vj trI thun lcii 
dê ngithi dan dê dàng tiêp can.  NhIn chung cong tác kiêm soát thu tiic hành 
chInh trên dja bàn huyn thai gian qua co bàn hiu qua. Bithc dâu tao  môi 
truông lam vic thutn lçii cho Ca nhn, to chIrc. 

- Tuy nhien, do diu kin co s& 4t ch.t, trang thi& bj, h. tang thông tin 
chua tOt, con thiêu thôn nên dã ãnh hu&ng den Cong tác kiêm soát thu tic hành 
chInh; mt so co quan, dun vj chua v chua quan tam dung mc den cong tác cài 
each hãnh chInh. 

III. PHIJ'(NG HIJ'(NG NHIEM VU (HOAC CAC NHIEM VU 
TRQNG TAM) NAM 2022 

Tip tic chi dao,  quán trit, trin khai thre hin t& cOng tác cài cách hành 
chInh. Trong do: 

- Tp trung tao  mOi trl.rng, diu kin thun lçri trong vic tip nhn, xi:r 
1, giãi quyêt ho sçi, thu tic hành chinh cho cá nhân, tO chü. 

- Tang cthng cOng tác kim tra di vói các PhOng, Ban, dun vj, UBND 
các xã trong cong tác cài each hành chInh, kiêm soát thu tiic hành chInh, thcc thi 
cong vii. Xem xét trách nhim dôi vi các dun vj, cá nhân không thirc hin tOt 
cong tác cãi cách thu tçlc hành chInh, gay khó khan, phiên ha cho tO chi'rc, cá 
nhân. 

- D.0 tu mua sm trang thi& bj d dam báo vic giâi quyt các thu tllc 
hành chInh disçic kjp thai, nhanh chóng. 

Trên day là Báo cáo v tInh hInh, kt qua kim soát thu tiic hành chInh 
näm 2021 cüaUI,ND Dàk Glong. Kinh giri Van phOng UBND tinh xem xét, 
tong hqp./, 

No'in1zmn: 
- Van phông UBND tinh; 
- CT, các Phó CT UBND huyn; 
- Chánh Van phông HDND - UBND huyn; 
-PhôngNivt; 
- Phông Tu pháp 
- Trang thông tin din tCr huyn; 
- Liru: VT, KSTT. 
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MAU so 01 KET QUA Xt LY PHAN ANII, KLEN NGII! (PAKN) yE QUY Don v báo cáo: Üy ban nhân dan huyn Dk Glong 
JJ!NH HANH ClilNII NAM 2021 

(Tingay 15/12/2020 &n ngày 15/12/2021) 

Doii vj tInh: Scphán ánh, kkn nghj 

Ngành, linh vçrc có PAKN 

S PAKN v quy djnh hành 
chInh diro'c tip nhân (bao gm 

k trtroc chuyen qua) 
Kt qua xfr 1' PAKN v quy djnh hành chInh 

Bang tãi cong 
khai k& qua 

xfrh ,-.,x .c iong SO 

Chia ra Ba xir ly Bang xü 

SiPA1(N 
v hành 

hành 
chInh 

S PAKN 
ye IIOI 

dung quy 
dinh hành 

chInh 

Tong so 

Chia theo ni dung 
PAKN 

Chia theo thè'i 
dim tip nhn 

Tong s 

Chia ra 

So 
PAKN ye 

. hành vi 
hành 
chInh 

PAKN 
ye ni dung 

quy dinh 
hành chInh 

Tiep 
nhân 
moi 

trong k 

K' trir&c 
chuyen 

qua 

PAKNS 
v hành 
vi hành 
chInh 

PAKN V 

ni dung 
quy dnh 

hành chInh 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

LTnhvrcTâinguyên-Môi 
tnrmg - Dt dai 

18 18 - 18 18 - 13 5 18 18 10 
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MAU sO 02 TINH HiTffl, KET QUA GIAI QUYET TIIIJ TIJC HANH CHINH Don vl  báo cáo: Uy ban nhân dan huyn Dk Glong 
TM UBND CAP HUYN NAM 2021 

(Th ngày 15/12/2020 dIn ngày 15/12/2021,) 

Dan vj tInh: SI hI sci TI'HC 

STT 
Linh vuc, cong vic giãi 

quyet theo cap 

hA h So ho so' nhn giái quyet Kt qua giai quyet 
. A .,. So ho so' giai quyet theo co 

cira, mt cua lien thông 
ch mt 

Bang 
gial 

quyt 
TA ong 

Trong do hA So ho so' dã giãi quyt 
L hA So o so' dang giãi 

quy& 

r,x h long so 

h Ba giái quyet 

S mO'i 
tip nhn 

trc 
tuyen 

S k5r 
trtro'c 

chuyen 
qua 

S môt tip 
nhn (trlyc tip 
hoc qua dlch 
vtl  biru chInh) 

Tong so 
Trá 
dung 

thO'i han 

Trã 
q ua 
han 

- 
Tong 

so 

Ch 
den 
han 

Qua 
han 

Dung 
thOi han 

Qua 
han 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

TTHC thuc phim vi 
thm quyn iãi quyet 
cüa UBND cap huyn 

LTnhvucTupháp-H 
tch — Chng thi,rc 

3.944 0 28 3.916 3.932 3.876 56 12 4 8 3.944 3.876 56 12 

2 
LinhvrcLaodng- 

TBXH 
713 0 1 712 631 584 47 82 78 4 713 584 47 82 

LinhvircXâydrng- 
Du thu — Quy hoch 

129 0 7 122 123 111 12 6 1 5 129 111 12 6 

4 
Linh virc Tài nguyen - 

Môi tnrng 
- Dt dai 

7. 894 0 255 7. 639 7. 172 7. 048 124 699 634 65 7. 894 7. 048 124 699 

Linh virc Tài chinh - 
hoach 

235 0 0 235 234 231 3 1 1 0 235 231 3 1 

6 LTnhvLrcYté 17 0 0 17 17 14 3 0 0 0 17 14 3 0 

7 Linhvi,rcDântôc 604 0 25 579 604 604 0 0 0 0 604 604 0 0 

8 LinhvrcCôngan 1.388 0 0 1.388 1.387 1.371 16 1 0 1 1.388 1.371 16 1 
Linh vuc Giao djch bão 

dam 
3.383 0 3 3.380 3.362 3.346 16 21 21 0 3.383 3.346 16 21 
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10 
Linh virc thi dua khen 

thu&ng 
42 0 6 36 31 31 0 11 10 01 42 31 0 11 

11 Linhvrckhác 35 0 6 29 22 17 5 13 6 7 35 17 5 13 

Ting cong 18.384 0 331 18.053 17.515 17.233 282 846 755 91 18.384 17.233 282 846 
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MAU sO 05 NGUYEN NHAN QUA i1 oOi vOi cAc TR1X(1NG 
H1P TON DQNG TRONG GIAI QUYET THU TVC 

1JAN11 CHINH NAM 2021 
(Th ngày 15/12/2020 dEn ngày 15/12/2021) 

Don v báo cáo: Uy ban nhân dan huyn Dk Glong 

I. TONG HVP NGUYEN NHAN QUA HN 

Doii vi tinh: SE h sq ITHC 

STT Linh vtrc, cong vic giãi quyt S hrçrng h so Nguyen nhân qua hn Ghi chü 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Linh virc Oat dai 124 Do co ch phi hcp cüa các co quan chua t& 
va do can b trxc tiêp giãi quyêt thiêu 

trách nhiêm 

2 Linh vrc Giao dich bão dam 16 Do co chê phôi hcrp cüa các Co quan chixa t6t 
và do can b trrc tiêp giài quyêt thiêu 

trách nhiêm 

3 Linh virc Xây drng - Oâu thâu — Quy hoach 12 Do co ché phi hçYp cüa các c0 quan chiza t& 

4 Linh viyc Y t 3 Do co ch phi hqp cüa các Co quan chira tt 
và do can b trtjc tiêp giái quyêt thiêu 

trách nhiêm 

5 Linh vrc Ho tich 56 Do ccr ch phi hcrp cña các cci quan chira t& 

6 Linh vrc Lao dng -TBXH 47 Do co chê phoi hgp ciia các co quan chixa tt 
và do can b trrc tiêp giãi quyêt thiêu 

trách nhiêm 

7 Các linh virc khác 18 Do co ch phi hcp cüa các co quan chtra t& 

và do can b trirc tiêp giãi quyêt thiêu 
trách nhiêm 

Tong s: 282 

* Nguyen nhân qua hin: Do co ché phôi hcrp cüa các co quan chira t& hoc do can b trrc tip giãi quyt thiu trách nhim hoc Ca hai trtrmg hçrp. 
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MAU SO 06 TIH HiH X1 LOI cA NHAN, TO CHC vi sir Bo'n v báo cáo: Uy ban nhân dan huyn DAk Glong 
CHAM TRE, SAL SOT TRONG GIAI QUYET THIJ TVC 

HANH CHLNH NAM 2021 

(Th- ngày 15/12/2020 dEn ngày 15/12/2021) 

STT UNH VVC, CONG 
VIC GIAL QUYET 

SO HO S 
oA GIAI 
QUYET 

T1NH HINH MN LOt CA NHAN, TO CHSC 
Tang B nghj bô 

sung 
1n thfr 
nht 

D ngh b 
sung 

1n thfr 
hai 

Chm tr 
1n 

thü nht 

Chm tr Ln 
thi hai 

Chm tr 
1n 

thr ba 

Kt qua 
giái quyt 
TTHC sal 

set 
1 Linhvrc.. 
2 LTnhvrcDâtdai 09 09 0 0 09 0 0 0 

Luu : Các S, Ban, ngãnh chi báo cáo tInh hInh xin lôi cá nhân, t chüc di vfd các TTHC tip nhn ti do'n vj (không qua 
Trung tam Hành chInh cong). 
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