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Th%rc hin Cong van 401 6/UBND-TH ngày 01 tháng 9 näm 2021 cUa
UBND tinh ye kêt qua kiêm tra chuyén dê ye chi
PAPI và PCI dôi vâi UBND
các huyn, Báo cáo 464/BC-DKT ngây 30/7/202 1 ye kêt qua kiêm tra chuyên
dê ye chi
quàn trj hành chInh cong (PAPI) và chi
näng hrc canh tranh cp
tinh (PCI) dôi v9i UBND huyn Cam L, UBND huyn báo cáo tInh hInh thrc
hiên nhu sau:
so

so

so

so

!. TINH HINH TO CHU'C THVC HIN
UBND huyn tIch circ trong cong tác chi do, diu hành thirc hin các giâi
pháp câi thin môi tru&ng kinh doanh, nâng cao nãng hrc canh tranh, cii the dã
ban hành các van bàn:
*Truâc thai dim có kin nghj kim tra chuyên d:
- K hoch s 12/KI-I-UBND ngày 22/01/2021 v Cái cách hành chInh
nba nuóc nAm 2021;
- K hoch s 14/KH-UBND ngáy 22/01/2021 v tuyên truyn Câi cách
hành chInh nhà nuâc näm 2021;
- K hoch s 21/KH-UBND ngày 29/01/2021 ye kiêm tra cOng tác Cài
cách hánh chInh nãm 2021;
- K hoch hành dng s 36/KH-UBND ngày 03/3/2021 v Thirc hin
02/NQ-CP ngày 01/01/2021 cUa ChInh phü ye tiêp tiic thirc hin
Nghj quyêt
nhng nhim v11, giãi pháp chU yêu câi thin môi truô'ng kinh doanh, nâng cao näng
hrc canh tranh quôc gia näm 2021;
so

55/KH-UBND ngày 05/4/202 1 v dào to ngh cho lao
- K hoch
dng nông thôn nam 2021;
so

- Kê hoch Se, 55a/KH-UBND ngày 05/4/202 1 ye tuyên truyên nâng cao
chi sO cnh tranh cap tinh PCI huyn näm 2021;
- Quyt djnh s 622/QD-UBND ngày 13/4/2021 ban hành k hoch hành
dng Thrc hin Chuing trInh hành dng
01 -CTr/HU ngây 23/9/2020 cüa
Huyn uS' ye thirc hin Nghj quyêt Di hi Dâng b huyn lan thir XVI nhim
k5' 2020-2025;
so

- Chuorng trInh 02/CT-UBND ngày 29/04/2021 v Chuong trInh cOng tác
tr9ng tam näm 2021;
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- Cong van s 254/UBNID-TCKH ngày 28/4/202 1 ye vic dóng gop sang
kin, tu&ng câi thin chi so ci ti huyn;
- Cong van so 26011JBND-TCKH ngày 28/4/202 1 v vic np tài 1iu
minh chirng thirc hin nhim vii cãi thin chi so PCI;
- Cong van so V/v khâo sat ' kin doanh nghip trong cãi thin môi
trithng kinh doanh PCI;
- Cong van so 371/UBND-KTHT ngày 01/6/2021 v vic xây dyng k
hoch phàng, chông djch Covid-19 trong co sâ san xuât kinh doanh, doanh
nghip;
- Cong van so 372/UBND-YT ngày 01/6/2021 v vic xây dirng k hoach
phông, chông djch Covid-19 trong doanh nghip;
- Báo cáo s 75/BC-UBND ngày 29/4/202 1 v dánh giá tInh hInh thirc
hin cãi cách chi so PCI näm 2020 và các giãi pháp triên khai thirc hin näm
2021;
*Sau thñ dim có kin nghj kim tra chuyên d:
- Kê hoch sO 65/KH-UBND ngày 13/8/2019 ciia UBND huyn Cam L
ye truyên thông ye Phát triên ben vthig và nâng cao nãng hrc cnh tranh trén dja
bàn huyn Cam LO;
- Kê hoich so 113/KH-LJBND ngày 06/10/2021 v cái thin môi tn1ing
kinh doanh, nâng cao chi so nãng hrc cnh tranh cap tinh (PCI) trên dia bàn
huyn Cam Lô giai domn 2021-2025;
- Cong van so 731/UBND-TCKH ngày 20/9/202 1 v vic huóng dan, h
trçl doanh nghip, nhà dâu tu;
- Cong van so 732/UBND-TCKH ngày 20/9/202 1 v vic thirc hin k
qua kiêm tra chuyên dê ye chi so PCI;
- Cong van sO 680/UBND-TCKH ngày29/11/2021 v vic thirc hin các
giái pháp tiêp tçic h trçY doanh nghip trong bôi cành djch Covid-19;
-Báo cáo sO 242/BC-UBND ngày 20/8/2021 v danh mic uu tiên xüc tin
thu hut du tu vào huyn Cam L giai don 2021-2022;
- Báo cáo so 281/BC-UBND ngày 01/10/202 1 ye vic cung cp thông tin,
dü 1iu xây drng danh mvc dja phucing phiic v cong tác xüc tiên dâu tu;
- Thu chuc mmg cüa Chü tjch UBND huyn Cam L gU'i các doanh
nghip, doanh nhân trên dja bàn huyn Cam L nhân ngày doanh nhân Vit
Nam (13/10/2004-13/10/2021);
- Do ánh hu&ng cüa din bin tInh hmnh djch bnh Covid-19, näm 2021
UBND huyn không to chüc gp mat, doi thoi vâi các doanh nghip, doanh
nhân vi vy Huyn dà to chirc các doàn dê lãnh dao huyn Cam L di thäm, tang
qua các doanh nghip nhân ngày doanh nhân Vit Nam 13/10;
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- Thng xuyên b trI ljch lam vic d h trV doanh nghip, nhà dâu tix,
hràng dan, tham gia kiên, trién khai thrc hin các dir an dâu tu trên dja bàn
huyn.
- Ban hành danh miic i.ru tiên, kêu gçi du tu d cung cp thông tin cho
các nba dau tu quan tam dâu tu vào dja bàn huyn.
Ben cnh do, UBND huyn thu&ng xuyên ban hành các van bàn chi do
nhäm ho trçl doanh nghip, khuyên khIch dâu tu, tto hành lang pháp l thông
thoáng, thu.n lçii, chân chinh lê lôi lam vic, nâng cao tinh than trách nhim và
thüc trong thrc thi cong vii cUa can b, cong chirc, viên chüc.
II. NQI DUNG yE ciii sO QUAN TR! vA HANH CHINH CONG (PAP!)
1.Vê cong tác chi do diêu hành
- UBND huyn dà xây dçrng K hoach PAPI giai don 2020-2025: Ni
dung miic dIch cilia ké hoich nhäm xây dirng mt nên hành chInh dan chili, trong
sch, v€rng mnh, ho?t dng co hiu hrc, hiu qua; ban hành Kê ho?ch so
72/KH-UBND nay 19/9/20 19 ye duy tn Chi so Hiu qua Quàn trj và hành chInh
cong PAPI cilia huyn Cam L giai doin 2020-2025.
- Vic thçrc hin cOng tác kim tra, giám sat các cci quan, don vj: UBND huyn
dãban Kê hoch so 21/KH-UBND ngày 29/01/2021 cilia UBNID huyn ye vic
kiêm tra cong tác cãi cách hành chInh 2021; Quyêt djnh so 1949/QD-UBND
ngày 22/9/2021 ye vic thành 1p doàn kiêm tra cong tác CCHC nãm 2021;
Doàn kiêm tra dã ban hành Thông báo sO 01/TB-DKT ngày 04/11/2021 ye ljch
kiêm tra cong tác Cài each hành chInh näm 2021. Qua dçt kiérn tra cOng tác cãi
cáchhànhchmnhtti 8 xâvàth ntrendjabànhuyn(trngày 16/11 dên25/11/2021),
Doàn kiêm tra dã có kêt 1un theo Báo cáo so 01/BC-DKT ngày 13/12/2021 ye kêt qua
kiêrn tra cong tác CCHC nrn 2021 và yêu câu cac xã, thj trân can cir nhüng ton ti,
hin ché và kiên nghj, dé xuât duqc Doàn kiêm tra chi ra, xây dirng phuong an,
giâi pháp khäc phiic và báo cáo kêt qua thirc hin ye Doàn kiêm tra, hin nay
100% don vj dã güi báo cáo khäc phc day dü.
2. Ye các ni dung thành phn:
- Thirc hin Quyt djnh s 1 682/QD-UBND ngày 05/7/2019 cilia UBND
tinh Quãng Trj ye vic ban hành Chucing trInh hành ding duy trI và üng cô ChI
so hiu qua quãn trj hành chInh cong tinh Quâng Trj giai doan 2020-2025;
UBND huyn Ban hành ké hoch so 1 12/KH-UBND ngày 11/03/2021 ye nâng
cao chi so hiu qua quàn trj hành chInh cOng cap tinh (PAPI) trên dja bàn huyn
näm 2021 nhàm nâng cao chat luqng diêu hành, quãn trj và hành chInh cong cüa
b may chInh quyên tilr huyn den cap cci sâ, xây dirng nén hành chinh dan chü,
minh b?ch, hoat dng hiêu hrc, hiu qua.
- V tang cu'O1ig tham gia cilia ngi.thi dan ii cci so': Chi dao UBN,D các xä,
thj tr.n nghiêrn tüc thirc hin Pháp 1nh dan chU a c sa. Thçrc hin tOt phi.rong
châm "Dan biët, dan bàn, dan lam, dan kiêm tra". Lay nguâi dan l trung tam là
chü the trong vic xây dimg các chucing trInh, chili trtrong chInh sách.
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- V tang cithng trách nhim giãi trInh vôi ngui dan: Cong tác tip cong
dan luôn duc duy trI dung quy djnh, UBND huyn tiêp cong dan vào ngày 10
và ngày 20 hang tháng, dai din Thuông trirc HDND huyn tiêp cong dan vào
ngày 15 hang tháng. Ban tiêp cong dan thirc hin vic tiêp cong dan thung
xuyên, to chirc tiêp cong dan djnh kS' và dt xuât cho lanh dao HDND và UBND
huyn, qua trInh tiêp cong dan, xi1 ! ni dung tiêp cOng dan dung quy trInh.
- Thrc hin nghiêm tuc, dy di vic cOng khai van bàn theo quy djnh,
thu tVc hành chInh, nhât là các thu t1ic ye dat dai, xây dirng, khoán thu, chi, ké
hoach, chiiong trinh, dir an trên dja bàn dê ngLrii dan giám sat, thirc hin. Dày
manh cãi cách hành chInh gän vOi phát huy quyên lam chü cUa ngi.thi dan
bang các giãi pháp nâng cao hiu qua boat dng trung tarn hành chinh cOng,
b phn tiêp nhn và trã két qua hin dai. Qua do, tao diêu kin thun Igi cho
ngui dan giài quyêt thu tiic hành chInh, mt khác, can b dugc dt mInh
trong sir giám sat cOa nhân dan thông qua vic tiêp nhn kiên qua ththng
day nOng, hOrn thu gop . Lay kiên dánh giá sir hài lông cüa nguxii dan dôi
vri co quan, can b, cOng chüc giãi quyêt thà t11c hành chInh tai b phn tiêp
nhn và trà két qua rnt cüa.
- V thu tuc hành chInh cOng: To chuc rà soát thu tçic hành chInh, kin
nghj cat giãm tOi da các thu tiic hành chInh ri.r&rn rà, không can thiêt. Kjp thai
cp nh.t, cong bô, cOngkhai day diLl các quy djnh ye thu t11c hành chInh ti Bô
phn Mt cua và trên Cong Thông tin din tr huyn. Trá két qua giãi quyêt thu
tic hành chInh dung hçn; khi có thay dôi ye thai han trã kêt qua dã thông báo
cho ngixñ lam thu tic biêt.
- Cong tác dam bâo an sinh xâ hi, n djnh dôi sng nhân dan dugc quan
tarn; tp trung các bin pháp giãrn nghèo, giãi quyêt vic lam, xuât khâu lao
dông närn 2021 Cong tac bao tro xã hôi duoc thuc hiên dam bao, quyét dinh tro
cap, diêu chinh trg cap, thOi hu'ng trçY cap xã hi hang tháng, trçY cap rnai tang
phi cho các truông hçip theo quy djnh. Cong tác bào v, chäm soc sirc khOe tré
em và binh dang giói ducic quan tam.
- Cong tác phOng chng tharn nhüng dugc quan tam, B phn tiêp nhn và
trã kêt qua tai UBND huyn tiêp tI1c thurc hin dçr an Dan châm diem M-score;
nâng cao trách nhim giãi trInh cüa can b, cOng chu'c; khuyên khich sçr tham
gia dánh giá chat hiqng phiic vii cüa các co quan nhà nithc, nhât là b phn mt
cua cüa ngiRii dan.
- An ninh trt tir khu dan cu: COng tác bào v, giü gin an ninh trt tçr, an toàn
giao thông tiêp tic dugc thi.rc hin tOt; tInh hInh an ninh chInh trj, tr,t tur an toán xà
hi co bàn dtrgc dam bão; TNGT giàm cã 3 tiêu chI so vOi näm 2020. duy tn
nghiem chê d trçrc chi huy, trrc san sang chiên dâu tü huyn den co sâ; cOng tác
kiem tra, xi.r l vi phm trt t1,r an toàn xA hi, an toàn giao thông dugc duy trI.
- Tiép tuic dOi mOi phuong thrc lam vic cüa Co quan hành chInh nhà
nithc; nàng cao chat lugng thc hin co chê mt cua, mt cüa lien thông, mt
cüa din tiLr trong giãi quyêt cong vic cho Ca nhân, t chirc; tuyên truyn, ph
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biên các van ban quy phrn pháp Iut, các van ban có lien quan ye phông,
chông tharn nhüng bang nhiêu hInh thrc dê ngu'i dan hiêu, giám sat và phán
ánh nhtrng biêu hin tharn nhing, lang phi.
- Quán trj môi tru?ng: Triên khai K hoach bão v môi tnr1ng, kim tra
vic thirc hin cam kêt báo v môi trithng dôi vâi các ca sâ, doanh nghip san xuât
kinh doanh, các khu vrc gân các nhà may san xuât, trang trai. Timgbithc cãi thin
quy trInh, chat luqng hInh thüc thu gom và xi:r 1 chat thai rAn. Chat thai rAn sinh
hoat, rae thAi nông nghip dc bit bao bi thuôc bAo v thirc vt dA duçc thu gom và
xi.r 1 dung quy trInh. Den nay, t' l thu gom và xu l chat thAi rAn sinh hot trên
dja bàn dt 95%.
- QuAn trj din t1r: Triên khai thixc hin D An xây dçmg ChInh quyn din tir
huyn vâi các hang rnc "phông hpp không giây" trong các phiên h9p BCH dAng b,
hpp HDND, UBND; xây dirng phông giAm sat, diêu hAnh thông minh, nâng cap ht
tAng h thông iing, day rntnh irng diing cong ngh thông tin tai b phn mt ci.a VA
trong các co' quan, do'n vj.
III. NO! DUNG THVC HIN CHI sO NANG LVC CNH TRANH
CUA TINH (PCI):
1. V các giãi pháp thu hñt dâu tu', tAng t 1 lap day ct1m cong nghip
trên dla bàn huyn.
Thrc hin mtnh me cAc giAi pháp cAi thin môi trumg dâu tu kinh doanh,
nâng cao nAng 1rc ctnh tranh, cAt giAm chi phi cho doanh nghip. Chu tr9ng các
hoat dng h trg pháp 1 cho các doanh nghip nhAm nâng cao nhn thirc, thüc
chap hành pháp 1ut, tto diêu kin dê các doanh nghip duçic hithng day dü, kjp
thai các chInh sách ixu dAi cüa nhà nithc, dja phucmg.
Tiêp tic ho trçY cAc doanh nghip thu ti.ic triên khai di,r an dâu tu vào cAc
Ciim cong nghip: thu tic xin di,r an dâu tu, thu t1ic dieu chinh cong nAng s1r
diing dat, hoàn thAnh các thu t1ic ye môi trumg, giao dat, cho thuê dat mt each
thun igi vA nhanh chóng. Trong nAm, UBND huyn dA dông ' tiep nhn nhieu
dr an h trg, d.c bit UBND huyn dA dông chU trucmg nghiên cü'u, khAosát
khu Khu To hçip du ljch- djch vi1- do thj vA SAn golf, Dir an xây dimg h tang
ciim TMDV và Cong nghip xA Cam Hiêp cüa Tong cong ty KOTRA Vit Han và t.p doAn GBS cüa Han Quôc, dir an din HuOng San 4 cüa Cong ty
TNT-IH dâu tu Hisng San... Ben cnh do, UBND huyn hçcp tác cAc doanh
nghip dê Rà soát kê hoach phát triên CN-TTCN, TM-DV dê cO binpháp thuc
dy các doanh nghip trong linh v1rc khôi phiic phAt triên sAn xuât sau Anh
huO'ng cüa djch Covid-19. To chirc truyên thông trên cAc phtrang tin thông tin
di chung ye khuyen khIch, hO trg doanh nghip, thu hut dâu tu. Tong so dir An
dâu tu ti các cim cong nghip 43 dir An (Trong do: 28 dir An dA di vAo hoat dng,
03 dir An dang trin khai xây dirng, 12 dir an dang thirc hin thu tic dâu tu); Thu
hut 03 dir An du tu; tang 02 dix an so vi cung kS' nAm 2021; Tong vOn dAu tu'
dAng k 1.506,12 t' dOng; Tong so von thixc hin khoAng 993,08 t dông; Tong
s lao dng dAng k 2.290 lao dng; GiAi quyêt duqc khoAng 1.379 lao dng. Ket
quA np ngân sAch nhA nuc (tInh den ngày 27/10/2021) cAa 16 doanh nghip
hott dng trong cAc Ciim cong nghip k khai np ngân sAch t?i dja bàn huyn
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9,176 t dng. Các di,r an du Ui thrc hin san xut kinh doanh theo diing ngành
nghê dà däng k, tiêu thij, chê bién dugc các san phâm nông nghip & dja
phuang nhu: g rirng trông, san, lc. . .to vic lam, nâng cao thu nhp; gop phân
chuyên djch Co CU kinh tê dung hu&ng.
2. Ye nâng cao chi so quail trj hành chInh din tir
UBND huyn dâ thirc hin nghiêm tue Lut Ban hành van bàn quy phm
pháp lut näm 2015; Lutt sira di, bô sung mt so diêu cüa Lut Ban hành van
bàn Quy phm pháp 1ut, ngày 18/6/2020; Nghj djnh so 30/2020/ND-CP, ngày
05 tháng 3 näm 2020 cUa ChInh phü Vé cong tác van thi.r; Quy chê lam vic cüa
UBND tinh và các van bàn quy djnh ye tiêp nhn, x& 1 và ban hành van bàn
QPPL. To chirc tuyên truyên phô biên các van bàn Lut mOi ban hành cho lanh
dio, can b, cong chirc, viên chirc tr huyn den co s& thông qua Hi nghj trtrc
tuyên. Trong näm, dà to chü'c 01 Hi nghj trirc tuyên vói han 300 luçit ngu&i
tham gia. Ben canh do, thông qua các Hi nghj, cuc h9p chuyên dê, UBND
huyn chi dao Phông Tu pháp và các co quan chuyên mon tO chirc lông ghép
tuyên truyên các van bàn m&i quy djnh ye ban hành van bàn QPPL.
Qua thai gian triên khai thirc hin, cong tác xir l van bàn tai UBND
huyn và các Co quan, dan vj ngày càng nâng cao, gop phân day manh cái cách
hành chInh, hiu qua giài quyêt cong vic duqc nâng len rO ret. 100% van bàn
den, van bàn di dêu duçc xir l, hru trü trong môi trtthng mng, tao thuân lai
trong qua trInh lu'u trü, tim kiêm van bàn.
Dê dam bào cOng tác chi dao diêu hành kjp th&i, hiu qua, khi tiêp nhn
van bàn den UBND huyn chi dao b phn Van thu VP HDND - UBND huyn
chuyên cho các co quan chuyên mon xir l' trong ngây.
Vê phân loai xir l van bàn trên phân mêm theo döi, chi dao cüa UBND
tinh tü ngày 01/01/2021 den ngày 07/12/2021:
- Tong so nhim v thrc giao tti phân mêm theo döi nhim v: 181
nhim vçt; Trong do:
+ Dâ hoàn thành: 168 nhiêrn vu.
+ Dang thrc hin (chu'a den han): 13 nhim vii.
Dôi v&i vic ban hành van bàn trá l&i các dê xuât, kiên nghj cüa các don
vj, to chuc, Ca nhân: UBND huyn dã xir 1, trà l&i tat cà các van bàn dê xuât,
kiên nghj dung th&i han quy djnh. Các van bàn trà 1&i day dü thông tin theo yêu
câu cüa co quan, to chuc, cá nhân nhu: Ten Ca nhân! dan vj ban hành, ghi rO so
hiu/k hiu, ngây, thang, nãm ban hành và trIch yêu ni dung van bàn (Th&i
gian xu 1 và kêt qua xi.r 1 van bàn the hin trên h thông tai dja chi:
camlo. quangtri.gov. vn).
Khi thirc hin cp nht thông tin van bàn vào h thông quân l van bàn và
ho so cong vic tai dja chi camlo.quangfri.gov.vn; UBND huyn_dâ thi.ic hin
cp nht day dü các thông tin van bàn den (bao gOm thông tin trIch yêu và nôi
dung van bàn) theo dung quy djnh tai diem 1, Diêu 15 cüa Quyt djnh sO
500/QD-UBND, ngày 03/3/202 1 cüa UBND tinh.
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3.Dê xuât linh vlyc, dir an thu hut du tir clê phát huy các mô hInh
phát triên yang huyn
UBND huyn dã phôi hçip vi Trung tam xjc tiên dâu tu tinh xây dirng,
ban hành danh miic tat tiên xüc tiên dâu tu' trên da bàn huyn; cung cap thông
tin ye quy hoach, djnh hithng kêu gi dâu tu, tang t' l lap day vào các cvm
cong nghip trên da bàn huyn và thu hiit dâu tu ti các khu virc ngoài ciim
cong nghip. Cii the danh mic, ljch virc thu hiit dâu tu', UBND huyn d xut tai
các báo cáo:
-Báo cáo so 242/BC-UBND ngày 20/8/2021 ye danh mlic u'u tiên xüc thu
hut dâu tu vào huyn Cam Lô giai dotn 202 1-2022;
- Báo cáo so 281/BC-UBND ngày 01/10/2021 ye vic cung cap thông tin,
dü' lieu xây dirng danh mi1c da phu'cmg phc v Cong tác xiiic tiên du ttr;
4. Xây thing k hoich thirc hin PCI gial doin 2021-2025; giao nhim
vi,i theo dôi.
UBND huyn dã ban hành Ké hoch so i 13/KH-UBNID ngày 06/10/202 1
ye cái thin môi truô'ng kinh doanh, nâng cao chi so nAng hrc cnh tranh cap tinh
(PCI) trên dja bàn huyn Cam L giai dotn 2021-2025. Trong do UBNID huyn
dã giao nhim vt cho tirng cci quan, dan vj triên khai thirc hin và quán trit
triên khai nghiêm tüc chê d báo cáo và tài lieu kiêm chirng theo quy djnh.
UBND huyn giao Phông Tài chInh- Kê hoach là co quan thung trirc,
dâu môi theo döi tInh hInh triên khai thrc hin, dông thñ tong hçip và cung cap
tài 1iu kiêm chirng theo dung thôi han yêu câu, tham mi.ru UBND huyn Báo
cáo UBND tinh, S Kê hoach và Dâu tu diing quy dnh.
5. Chi do vic thçrc hin nhim viii UBND tinh, Chü tch UBND
huyn giao dé không có nhim vy chm, qua hn.
Ye tlnh hInh, két qua giãi quyêt TTHC:
Thirc hin Nghj dnh so 61/2018/ND-CP ngày 24/4/2018 cüa ChInh phü ye
thirc hin co ché mt ci:ra, mt cüa lien thông trong giâi quyêt thu tçtc hành chInh;
Thông tu so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa Van phông ChInh phü huàng
dn thi hành mt so quy djnh cUa Nghj dnh 61/201 8/ND-CP; Quyêt djnh so
2312/QD-UBNID ngày 08/10/2018 cüa UBND tinh ban hành Kê hoach thirc hin
Nghj djnh so 61/201 8/ND-CP ngày 24/4/2018 cua ChInh phü ye thrc hin Ca chê
mt cua, mt cira lien thông trong giâi quyet thu tiic hành chInh tren da bàn tinh
Quâng Trj. UBND huyn dä ban hành Quyêt djnh so 738/QD-UBND ngày
07/5/2019 ye Quy chê hott dng cUa B phn TN&TKQ theo ca ché mt cua, mt
cüa lien thông trong giãi quyet thu tic hành chInhtrên dja bàn huyn Cam Lô,
Các thu tVc hành chjnh thuc tham quyen giài quyêt cüa UBND huyn
duçc so hóa tren phân mêm mt cua din tr. Dôi vi nhtthg thütc hành chInh
dã sO hóa tren phan mem Mt cua din tir, khi cá nhân, tO chuc den np hO so tai
b phtn mt cüa, can b lam yiêc tai b phn mt cua kiêm tra ho so, nêuhô so
hp l theo quy djnh can b sê tiêp nhn và nhp các thông tin can thiêt tren
phân mem Mt cua din tr, sau dO chuyên cho các co quan lien quan có thâm
quyen giài quyet thu tiic hành chInh.
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quyn giãi quyt thu tic hành chInh.
Trong näm 2021, các Co quan chuyên mon tr11c thuc huyn, UBND các
xã, thj trân dã thirc hin diigc (so lieu ti' 01/1/2021 den 30/11/2021): 17.430 thu
tiic hành chInh. Trong do tiêp nhn giài quyêt ti cap huyn: 4.881 TTHC; tiêp
nh.n giái quyêt tui cap x: 12.549 TTHC.
V cong khai TTHC:
Vic niêm yet cong khai thO tic hành chInh thuc thâm quyên giãi quyêt
trên dja bàn huyn dã duçic thirc hin day dü, kjp thOi dung quy djnh: Ti b
phn "01 cira" cüa UBND huyn dà niêm yet cong khai tat cà các thu t11c hành
chInh trên tat cà các linh vrc thuc thâm quyên giái quyêt cüa UBND huyn.
UBND các xã, thj trân dã niêrn yet, cong khai day dO các TTHC thuc thâm
quyên giài quyêt tai B phn tiêp nhn ho so và trà ket qua theo co chê mt cra.
Vic niêm yet cong khai thU tiic hành chInh trên dja bàn bào dam chInh
xác, rO rang, day dO các thu ti1c hành chInh và to thun igi cho tO chUc, cá nhân
tiêp can, tim hiêu Va thirc hin thu tVc hành chInh, bào dam quyên, igi Ich hap
pháp cUa cá nhân, tôchUc, dông thai có Ca s, diêu kin de thirc hin quyên
giám sat qua trInh tiêp nhn, giãi quyêt thU tiic hành chInh cUa can b, cong
chirc. Trén Cong thông tin din tO huyn, thông qua h thông truyên thanh i cci
sâ, qua bang niêm yet cOng khai các TTHC dä giOp ngui dan biêt du'çic các thu
t11c hành chInh ma co quan cO thâm quyên giãi quyêt.
Trên day là báo Cáo ket qua thirc hin kiêm tra chuyên dê ye chi sO quàn
trj hành chInh cong (PAPI) và chi so nàng 1irc cnh tranh cap tinh (PCI) dôi vâi
UBND huyn Cam L; UBND huyn báo CáO UBND tinh, Doàn kiêm tra theo
Quyêt djnh 1409/QD-UBND./.-Noi nIzIn:
- So KH&DT;
- VP UBND tinh;
- CT, cac pcT UND huyn
- Ltru: VT.
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