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UBND TINH QUANG TRI
VAN PHONG

CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S&gD/BC-VP

Quáng Trj, ngày fJi tháng 12 nám 2021

BAO CÁO
T..r dánh giá, chm dim và xp 1oii
mu'c d hoàn thành nhiêm vu nãm 2021
Thirc hin Quy& djnh s 3784/QD-UBND ngày 24/1 1/2021 cüa UBND tinh,
Cong van s 1098/SNV-CCHC-VTLT ngày 03/12/202 1 cüa Sâ Ni vi v vic
htthng dn ti,r dánh giá, chm dim và xp 1oti mirc d hoàn thành nhim vii näm
202 1, 'Van phông UBND tinh báo cáo tr dánh giá, chm diem và xp 1oi mirc
hoàn thành nhim vij nàm 2021 vâi các ni dung chInh nhu sau:
- Báo cáo tr dánh giá, chm dim và xêp lo?i
- Bang tng hçp kt qua tir dánh giá, chm dim vá xp loai mirc d hoàn
thành nhim näm 2021 (gii kern).
- Danh mijc tài 1iu kim chirng: Sao gCri kern theo (ctcng thai, gii dw&ng link
hogc file các van ban qua tint din tz).
- Các d xut, kin nghj: Không./.
Nol nhân:
- SyNôi vu;
- Thanh tra tinh;
- SâTtrpháp;
- Sâ IT! T;
- Sâ KH&DT;
-IAnhdaoVP;
- D/c Trân Hông Hnh-TH;
- L.ru: VT, HCTC(P).

CHANH VAN PHONG

uyn Cãnh Htrng
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UBND T!NH QUANG TRI
VAN PHONG

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip - Tu do - Hnh phI.c

BANG TONG HQP KET QUA T DANH GIA, CHAM DIEM
VA XEP LOAI M15'C DQ HOAN THANH NHIM NAM 2021
(Kern theo Báo cáo sO7r/BC-VP ngày 24/12/2021 cáa Vãnphdng UBND tin/i)
TT

Tieuchi

KET QUA THIXC HIN NHIM VI DIJ(JC GIAO
Tham muu xây dmg các chixcing trinh, kê hoch, dê an, quy
djnh, quy chê, co chê, chInh sách.....thuc ngành, lTnh vrc
quán 1 trinh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh theo Chuong
trInh cong tác hang näm cüa UBND tinh 'Nêu trong nOm dcrn vj
khOng tham mwu UBND tin/i n5i dung nay thI diem dztcic tIn/i
theo tj' l % cüa sO diem dgt dzrcrc ('trz- diem cña tiêu chI
này,)/tOng diem chuOn (trz diem cáa tiêu c/il nay,); VI du: Tong
diem các ni dung cáa &m vi dgt 300/330 diem = 90%, thI
diem cia tiêu c/il nay dwcrc tIn/i bang 90% cza 30 diem = 27
diem),
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Thrc hiçn cac nhiçm vii theo Chixong tnnh cong tac tnng tam hang
nàmcüaUBNDtinhvànhiêmvudoUBNDtinh,Chü1ichUBND
• •
. •
ngnam
çmvituTieuchi1micnay).

chuan

Diem

Diem hr
danh gia

170

170

30

30

Tài lieu kiêm chtrng

- Tham mini chi dto thrc hin K hoch phát trin
KT-XH nãm 2021. Kêt qua toàn tinh kiên dt 21/24
chi tiêu các kê hoach nàm.
- Tham mini ban hành 01 van bàn QPPL so
25/2021/QD-UBND ngày 18/10/2021 ye vic quy
djnh chtrc nãng, nhim vi, quyên hn và co câu to
chtc ccia Van phOng UBND tinh
- Quyét djnh so 198/QD-UBND ngày 25/01/2021 ye
vic ban hành Ch.rong trInh cong tác trQng tam nãm
2021 cüa UBND tinh Quãng Tr.
- Quyêt djnh so 77/QD-UBND ngày 13/01/2021 ye
ban hành Kê hoach kiêm soát thu tuc hành chInh trén
dja bàn tinh Quãng Trj nãm 2021.
- Phi hop S K hoch và DAu tix xây d%rng, thàm
djnh, trInh UBND tinh ban hãnh Chucing trinh Xüc
tiên dâu tir tinh Quang Tn nãm 2021 (Quyêt djnh so
232/QD-UBND ngày 28/01/2021);
- Tham muu thanh 1p To cong tac dc biçt cua
UBND tinh ye thuc day giai ngan von dau tix cong
näm2021
- Phi hop vâi cac ngành, dja phirong tham muu
UBND tinh tO chirc tot ngày doanh nhãn và biêu
drong tp the, ca nhan hoàn thành nghia vi np thué
'S

30

30

,

.

3
(Chucing trmnh s 29/CTr-UBND ngày 1 1/10/2021);
tham mru UBND tinh ban hành các quyét djnh ye
vic xoá ng tiên thuê, tiên pht chm np dôi vài
nhiêu doanh nghip trên dja bàn nhm dng viên, giài
quyêt kho khãn, tiêp them dng lirc cho các doanh
nghip ton ti và phi1c hôi, phát triên, tto du lun tot
trong xA hi.
- PhOi hçp vâi So Truyên thông - Thông tin day m?nh
thông tin, tuyên truyên dOi ngoi, quàng bá hInh ánh,
tiêm näng, Içi the va mãnh dat con ngu&i Quãng Trj
trên các phucing tin thông tin dai chüng;
- Phôi hcip vOi SO Van hóa, The thao và Du ljch tham
mru UBND tinh chi do triên khai các hott dng
quãng bá, xUc tiên du lich; h trçY các nhà dâu tu, nhât
là các nhà dâu tu chiên lucic triên khai cac dir an du
lich...

a

b

Các nhim vi dugc dánh giá trên ph.n mm theo dOi chi dao
cüa tinh theo QD 23/2016/QD-UBND ngày 24/6/2016 (TInh
diem theo cong thi-c: Tj) lê % cza so viçc hoàn !hành dung quy
dinh trên phán mêm cong viêc cia tinh/tOng sO viêc dwcrc giao
x diem tOi da/100).
Các nhim vii không duçic dánh giá trên phân mém theo dOi
chi do cüa tinh theo QD 23/2016/QD-UBND ngày
24/6/2016 (Cách tinh diem tzwng tt nhtr nhim vu diicrc
dánh giá trên phOn mêm cOng vic cüa tinh, gOm: Các nhiêm
vu thu&ng xuyên, d5t xudt thuóc chzc náng, nhim vy ctha
don vi).
Triên khai, huOng dan, to chirc thrc hin các van bàn mói ban hành
cUa cap trên (Lust, van van cüa ChInh phü, ThU ti.róng Chinh phU,
cüa B, ngành Trung uong, Tinh Uy, FIDND, UBND tinh) ye lTnh
virc thuOc chiic nang, nhim vii cUa co quan, &in vi.

20

20

10

10

10

10

Can ci:r kêt qua phân mêm theo dOi cüa UBND tinh

- Cong van so 39/VP-TH ngày 22/01/2021 ye vic
thrc hin nhim vi1 Chmnh phü, TTCP, UBND tinh,
CT UBND tinh giao
- Cong van so 76/VP-KSTTHC ngày 08/02/2021 ye
vic triên khai thirc hin Quyêt djnh sO 30/2020/QDUBND cUa UBND tinh;
- Cong van so 456/VP-HCTC ngày 29/7/2021 ye vic
triên khai thrc hin Chi thj 06/CT-UBND ngày
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25/6/202 1 cüa UBND tinh
ngày 08/03/202 1
- Cong van so 1 10/VP-HCTC
ye vic tang ci.rng xir 1 vAn bAn trên mOi truông din
t1r

a
b

Thrc hin ch d thông tin, báo cáo dáng quy djnh v ni dung và
thñ gian
Báo cáo d/nh kj, d5t xuát bcng van ban thing quy djnh
Cp n/ia! s licu len h thong báo cáo caa i/nh dáng quy din/i
Ban bArth k hoch và to chirc thirc hin cong tAc ph bin, tuyên
iruyên, giáo dic pháp 1ut ye các linh virc thuc phm vi quán 1

10

10

5
5

5
5

15

15

Ban hành kê' hoich thing quy dinh v nôi dung và th&i gian

b

Ket qua thu-c hiçn so voi ke hoach

c

•
Bao cao day du, dung quy dinh
• (B/c dznh Icy va dot xuat)

3

6

Hrnmg dn chuyên môn, nghip vii thuc linh virc quAn 1
di vOi cac cci quan chuyên mon thuc UBND cAp huyn,
chirc danh chuyên mon thuc UBND cAp xA vA các dcin vj
thuc thâm quyén quAn 1

15

a

Ban hành van ban htthng dan

- K hoch Cong tác pháp ch näm 2021 s 60/KHVP ngAy 28/01/2021;
- K hoach kim tra vic thrc hin nhim vi cüa
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao nAm 2021 so
105/TCT-VP 03/03/2021
Báo cáo cong tác theo dOi thi hAnh pháp luAt näm
2021 s 743/BC-VP ngAy 23/11/2021
- Báo cáo so 310/BC-VP ngAy 14/06/2021 cong tác
phô biên, giáo duc pháp luât 6 tháng dAu nAm 2021
, ,
- Bao cao 03 nam trien khai 1utt tiep cn thong tin so
475/BC-VP ngày 04/8/2021

3

a

5

NAm 2021, Van phong UBND tinh cIA thi.rc hiên
nghiêm tüc ché d báo cáo theo quy djnh

15

5

ye
- Cong vAn s 37/VP-HCC ngAy 21/01/202 1
vic hixóng dan xAy dirng danh miic TTHC triên khai
DVCTT nArn 2021
- Cong vAn sO 76/VP-KSTTHC ngày 08/02/2021 ye
vic triên khai thirc hin Quyet djnh so 30/2020/QDUBND cüa UBND tinh;
- Cong vAn so 116/VP-KSTTHC ngày 09/03/2021 ye
vic Hrnrng dAn báo cáo cong tác kiêm soát TTHC,
thrc hin cci chê mt ci'ra, mt cüa lien thông và giAi

5
quyt TTHC trén môi trung din tü
- Cong van so 130/VP-KSTTHC ngày 16/03/2021 ye
vic huOng dn báo cáo cong tác kiêm soát TTHC,
thrc hin cci chê mt cira va giái quyêt TTHC trên H
thông thông tin báo cáo cUa VAn phOng ChInh phñ
- Huâng d.n so 746/VP-KSTTHC ngày 24/11/2021
ye vic báo cáo cong tác kiêm soát thu tic hành chInh
và thuc hien cci chê mt cüa, mt cüa lien thông trong
giái quyêt thu tic hành chInh

b

- Cong vAn s 690/VP-HCC ngày 8/1O/2021v vic
thông nhât nhung vic cAn triên khai sau cuc hp
giao ban ye thirc hin TN&TKQ các TTHC ti Trung
tam phiic vi hAnh chInh cong tinh
- Cong van so 751/VP-HCC ngày 30/11/2021vê vic
thông nhât nh[tng cOng vic can triên khai sau cuc
hop giao ban ye thirc hin TN&TKQ TTHC ti dja
bàn các huyn, thành phô, thj xA

Kêt qua thyc hin các van ban htróng dan 'Theo ket qua caa báo
cáo tong két cOngtác nOm cza cc' quan, don v)

Kim tra, thanh tra theo ngành, 11th virc di.rçc phãn cOng phv
trách trong vic thrc hin các quy dnh cüa pháp 1ut.

20

20

2

a

Xay dung Ice hoach kiem Ira, thanh ira khong chong cheo, trung
lap

3

3

b

Kt qua thtc hicn theo kê hoach

7

7

10

10

8

Các don vi dtrc kie2m Ira, thanh ira khdc phuc sau kiêm Ira,
thanh Ira
GiAi ngAn vn dAu t.r cong
Dgt ut 80% Ira len tInh diem theo cOng tlthc: Tj lê % hoàn
thành x 10 diê,n/100%, Dat dw&i 80%. 0 diem
Ung ding cOng ngh thông tin, phát then Chinh quyên sO và dAm
bAo an toAn thông tin mng irong hot dng cüa cc' quan HCNN

10

0

30

30

Ké hoach so I 05/TCT-VP ngày 03/03/2021 v kim
tra vic thrc hiçn nhiçm vii cua UBND tinh, Chu tich
UBND tinh giao nAm 2021
Báo cáo kt quA kim tra chuyên d v chi s quAn trj
vA hanh chInh cOng (PAPI) và chi so nAng hrc cnh
tranh cAp tinh (PCI) dôi vi UBND huyn Cam LO so
464/BC-DKT, huyên Vinh Linh so 465/BC-DKT,
huyn HrOng Hóa so 466/BC-DKT ngAy 01/09/2021

Näm 2021 VAn phông UBND tinh không &rçic bO tn
kinh phi dâu tu phát triên nguOn ngAn sách nha nuóc.
Dê nghj trir vào diem tong

6

a

(Theo Kt hoach s 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 cia UBND
tinh).
H so' cong viêc ducrc xz lj trên mOi trw&ng mang
- Tit nãm 2021-2024: TInh diem theo cong thzc: T lé %
thwc hien x 10 dim/100.
- TIc nám 2025 trO' di: Dat tlt 90% trà len tinh dim theo
cong thtc: T lé % thtc hiên x 10 dinil100, Dat dithi

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

Can cr kt qua theo dôi cüa Trung tam tin hc tinh

90%: 0 diem
L'fng dung CNT1'phuc v ngtthi dan và doanh nghiêp:
- Tj lê DVC trwc tuyên mic do 4 dat tIe 30% Ira len: 2 diem,
dzthi 30%: 0 diem; Tic nãm 2025 tr& di: dat tIe 80% tró' len:
b

2 diem, dithi 80%: 0 dim
- T)) lç h so' giái quylt tru-c tuyen micc do 3 và 4 dat tIe 30% Ir&
len: 3 diem, dgt dieó'i 30% tinh theo Cong thicc t) l % dat du-çc
x 3/30,
TIe 2025 trO' di, dat tIe 50% Ira len: 3 diem, dat du'ái 50%: 0

C
d

d

H

diem.
Kit nói, chia sé thông tin, dü lieu trong nOi bO cc' quan qua
he thong thông tin, cc' sá dIe lieu và các phcn mm icng dung
Kt ni, tIch hçxp và chia sé cc' th dIe lieu dung chung LGS'P
cüa tinh theo quy d/nh
Thiec hiçn cong tác kim tra cüa cc' quan, dun vi di vái các
phOng, ban và dun vf trwc thuOc thuOc thm quyn quOn l,
qua mOi trzthng sá và h tháng phán mm quán lj, diéu hành
cia co' quan, dun vi
KET QUA THVC HIN NHIIM vu cAl CACH
HANH CHiNH (Theo Quyêt djnh cOng bá kit qua Chi
CCHC ci'ia UBND ti,th; Cách tin/i dii,n: Kt qua chisô CCHC
ciadonvj xdiimtidaI]00%)
KET QUA CONG TAC TIEP DAN, GIAI QUYET KmEu

70

dim.
20

NJ, TO CÁO

T chirc Cong tác tiêp dan theo quy djnh

51,4

Chua có cong b cüa UBND tinh, vi vy t?m tInh theo
dim CCHC tx chAm, b.ng: (73,5x70) /100 = 51,4

5

20
Näm 2021, Ban Tip cong dan tinh d trrc tip tip
thung xuyên va phic vi lanh do tinh tiêp
côn d
djnh ks': 274 hrçit/508 ngi.ri/121 vii vic (vii mài 73
vi) trong do:
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+ Tip djnh k5': 214 hrçit/398 ngu&i/80vi vic, trong
do doàn dông ngui 05 doànl5 vi vic (Chi tjch tiêp
01 thn; Chánh Thanh tra tinh duçic Uy quyên tip: 04
1n; Phó Chü tjch UBND tinh tip: 04 1n; các thang
5, 7, 9 UBND tinh hoân t chtrc tip cong dan djnh k$'
do djch bênh Covid-19)
+ Tip thuing xuyên: 60 hxçrt/1 10 ngtrii/48 vii viêc,
trong do doàn dông ngui 03 doànlO3 vii
2

a

b

IV

Giái quy& dcm thu khiu ni, t cáo thuc thm quyn
(Nêu trong nàm khóng nhgn dzco'c dan, thw thuóc thâm
quyén thI trz'r dim cza tiêu chI nay vào diem tang)
Tip nhân vá xir 1 dan thu thuc thm quyn (T' i
dan thu duçic giãi quy&/Dan thu tip nhn dung thâm
quyn giái quyt)
Kt qua giâi quyt dan thu (T' 1 dan thu giâi quy& dung
quy djnh pháp 1ut duçic d6i tuqng man thu thc hiniTng
so dan thu duçic giái quy&); Bong thi các don thu giãi
quyt không dirt diem, dê khieu nai nhiu 1.n hotc vuça cap
bi trii dim 0 miic dim tth.
THt1C HIN QUY D!NH CUA BANG, PHAP LUIT
CUA NHA NISOC yE XAY DUNG CO QUAN, DON VI
VA K'c LU4T, Kc' CUONG HANH CH1NH
Chip hành các quy djnh, kin chi dao cüa cAp trên

15

15
Nãm 2021, Ban dâ tip nhn 77 dan (07 khiu ni, 04
t cáo; 66 kin nghj, phãn ánh), trong do: Dan nhmn
qua tiêp cong dan dnh kS' 48 don; dan nhn qua tip
cOng dan thtxing xuyên 29 dan.
Dan thuc thm quyn cüa Chu tjch, UBND tinh 06
dan (dã giái quyt 02 dan 04 dan dang giãi quyt)

5

10

10

30

30

5

5

2

Ban hành vâ thrc hin các quy djnh v quy ch dan chü
(bao gm Ca quy ch chi tiêu nOi be), cong tác dan vn
chInh quyên.

6

6

a

Ban hành ké' hoach dángyeu ccu v nç5i dung và thàigian

2

2

b

Kt qua thc hin theo k hogch

(Ti' 1 don thu giäi quyt dung quy djnh pháp 1ut duçic
doi tuçmg tuán thu thirc hin1fông s don thu di.rcvc giái
quyt): 100%

- Quy ch Dan chü ca si s 301/QD-VP ngày
29/6/2015
- Quy ch
chi tiêu ni b s 468/QD-VP ngày
17/9/2021
- K hoach thuc hin quy ch dan chü ca sO näm
2021 591KHVP ngày 28/01/202 1
Báo cáo kt qua xây dirng và th%rc hin quy ch dan
chü co s näm 2021 s 67-BC/DU ngày 09/11/202 1

8
Ban hành và thuc hiên các quy djnh v phong chng
tham nhüng, thirc hânh tit kiêm, chng lang phi
Ban hành các kl hogch dzng yêu câu ye ni dung và
thai gian

a

5

5

2

2

b

KIt qua thyc hin theo ice' hogch

4

Chap hành và sir drng có hiu qua thai gi? lam vic
theo quy djnh cüa pháp lut, ni quy, quy djnh cüa c
quan, &m v.

6

6

T chi:rc thirc hiên D an Van hóa cong v11 theo K
hoch trin khai thirc hin cüa UBND tinh

5

5

6

'

Thành 1p Ban thanh tra nhân dan và cO báo cáo k& qua
hoat dung hang näm
KET QUA THIIC HWN NHIM VI yE cAI TIIIN MOI
TRIJNG DAU TII JUN11 DOAMI, NANG CAO NANG
LU'C CANH TRANH CAP T!NH T31 DJA PIHJOI'4G,
DO V (PC9
Xây dirng kê hoach thrc hin cal thin môi tnrmg kinh

3

30

30

5

5

- K hoach Phông ch6ng tham nhüng näm 2021 s
28/KH-VP ngày 18/01/2021
- Báo cáo cong tác phOng, chng tham nhung qu I
näm 2021 so 120/BC-VP ngày 09/03/2021
- Báo cáo cong tác phông, chông tham nhüng 6 thang
du näm 2021 s 323/BC-VP ngày 17/6/2021
- Báo cáo s 488/BC-VP ngày 12/08/202 1 Dánh giá
cOng tác phOng chng tham nhüng näm 2020
- Báo cáo cOng tác phOng, chng tham nhüng, tiêu crc
Qu III nãm 2021 so 551/BC-VP ngày 22/9/2021
- Báo cáo cong tác PCTN näm 2021 s 769/NC-VP
ngây 14/12/2021
- Co h thng camera báo v vâ giám sat thii gian lam
vic cüa cong chi'rc, viên chic, ngui lao dng;
- Trin khai quét ma Qr-Code d truy vt phông chng
djch, dng thai kim soát thai gian ra vào dyn vi cUa
cong chCrc, viên chirc, ngixai lao dng.
K hoch thrc hin cOng tác dan vn chInh quyn vâ
D an Van hóa cOng vi näm 2021 so 99/KH-VP ngày
25/02/202 1
- Báo cáo kêt qua vic xây drng và thirc hin Quy ché
dan chü ô c sâ näm 2021 s 67-BC/DU ngày
09/11/2021
- Ban thanh tra nhân dan ca quan Van phông duçic bAu
tai Hôi nghj cong chirc, viên chirc nguôi lao dng nàm
2021 th chirc ngày 19/02/2021;
ti
- Hng nàm Ban thanh tra nhan dan du có báo
HOi nghj.

K hoch cái cách hành chInh näm 2021 s 672/KH-

9
VP ngày 31/12/2020

doanh, nâng cao chi s nang lirc canh tranh cp tinh (PCI)
giai do?n, hang näm và báo cáo kt qua thirc hin dung
quy djnh ('Theo Quyé't djnh s 2142/QD-UBND ngày
16/8/2021 cza UBND tinh)

2

a

b

c

VI

K& qua thuc hin k hoch cái thin chi s PCI hang
nãm (Can cz theo ke1 qua ci näm trithc cza tinh)

Các dun vj dtrçrc giao chñ lii ph lrách các tiêu chi thành phAn
(tInh diin theo kt qua x4 loai cza các lieu chiphi trách hoc
páihpsovóinämtn&5v)
Các tiêu chI lien quan dn doanh nghip (thth dkm theo
ket qua xêio lOQI cia các lieu chI pht trách hoäc pMi hQp so
vol nàm tru&c)
Kt qua giãi quyêt các khó khän, vixâng mc cho doanh
nghip lien quan dn ngành, linh virc (Nu trong nàm
doanh nghip lien quan dn ngành, linh vtc khOng cO
khO khãn, vithng mc thI tnt dim cza tiêu chI nay vào
dkm lông)
KET QUA TH11C HIN NllIM VV YE CA! THEN ciii
SO HIU QUA QUAN TR! HANH CHIINH CONG i&ii
vA SiJ' PHVC VIJ CUA C QUAN HANH CHINH '1 1A
NtIOC (SIPAS)
Kêt qua giái quy& thu t11c hành chmnh trtràc han, tInh tir
01/01/2021 dn 15/12/2021 (Tj l % h sd giái quylt
trzthc hgn/tng s h s dã giái quyett x 4diem /100).

25

25

8

8

7

7

10

10

20

12

4

- Báo cáo cong tác cái cách hành chInh, cái thin môi
tru&ng du tir kinh doanh, nâng cao chi s PCI näm
2021 s 773/BC-VP ngày 15/12/2021
- Báo cáo s 391/BC-TTXT ngày 15/12/2021 cüa
Trung tam XTDT, Thirong mi và DL tinh
- Báo cáo s 132/BC-TTTH ngày 17/12/2021 cüa
Trung tam Tin hçc tinh
- Báo cáo s 14/BC-HCC ngày 15/12/2021 cUa Trung
tam Ph%lc vi hành chInh Cong

- Tham mini UBND tinh thành 1p T Cong tác d.c
bit v thüc dy giái ngân vOn dAu tis cong nam 2021
- Tham mini, thãm dinh, trInh UBND tinh k' các
quyêt djnh ye vic xoa nçi tin phat chm np, tin
chm np di vri nhiêu doanh nghip trên dja bàn
nhäm dng viên, giái quyt khó khän, tip them dng
1irc cho các doanh nghip tn ti vã phijc hIM, phát
triên, tao dir 1un tt trong xã hi.

Van phOng UBND tinh không CO TTHC, d nghj trlr
vào diem tong

10

2

3

Rut ngn thi gian giâi quyêt thu tiic hành chfnh (Tj le %
77'I-IC du'çrc rzt ngän thai gian /tông so ITHC dang thtc hien
x 4diêm /JOQ).
Két qua thuc hin các tiêu chI lien quan dn chi1rc nãng,
nhim vii cüa các ngành, dja phucmg theo chi s thành
phn PAPI (Theo kêt qua PAPI näm trzthc cia tin/i,)

Van phông UBND tinh không có TTHC, dê nghj trü
vào diem tong

4

4

4

4

Kt qua th l tip nhmn, xCr 1 kiên gop phãn arh in ngiii
cüa ngir?i dan, to chüc, doanh nghip ye sir phuc vii cOa
quan HCNN

3

5

Hiu qua hoat dng cUa cor quan hânh chInh nhã fliiC
(Theo ket qua hi so SIPAS cza nãm trwàc cza tinh và
theo d31 thrc tê hang nàm)

5

5

10

10

VII

DIEM CONG
CO thânh tIch xut sc hoc có sang kin, giái pháp mâi
trong thrc hin thim vii mang 1i hiu qua cao trong
quán 1 nhà nirâc, cãi thin và nâng cao các chi s nãng
lirc canh tranh cap tinh, câi cách hành chInh, hiu qua
quân trj hành chInh công, sir phiic vii cüa cor quan hành
chinh nhà nirâc, trng diing CNTT phát trin chInh quyn
s, gop phn phát trin kinh th - xã hi cüa tinh và dja
phuorng thrçc UBND tinh ghi nhn (Mói sang kiê'n, giai
pháp hoc d xut ditcic cong 05 diem, tOi da dkm c5ng
khOng qua io diem,).

10

10

Näm 2021, Van phông UBND tinh dã tip nh.n 37
phán ãnh, kin nghj (PAKN) cUa ngi.râi dan v giâi
quyt thu tijc hành chinh trên Cng djch vii cong quc
gia, dä chuyn PAKN dn các co quan có th.m quyn
dé xCr l 14 phãn ánh, kin nghj và thrc hin cong
khai trên Cng djch vii cong quc gia dung quy djnh;
trâ lai hoc yêu c.0 b sung 23 kin nghj không thuc
thm quyên giãi quyt.
Näm 2020, chi s hài lông v sir phic vi hành chInh
(SIPAS) cüa tinh dat 84,60%, xp thr 34/63 tinh.
Näm 2021 các tiêu chI: Tip cn djch vi; Thu tic
hành chInh; V cong chirc trirc tip giãi quyt cong
vic; Vê kêt qua cung i.'rng djch vii hành chInh cOng;
Vê tip nhn, giái quyt gop , phàn ánh, kin nghj
du ducc câi thiên tot horn näm 2020)
____

- SKi: Xây drng, trin khai h thng phn mm di
dng (appmobi) h thông thông tin Mt cua din tu và
Cong DVC trrc tuyn tinh
- SK2: Trin khai h th6ng Biên lai din tü trong giái
quyêt thu tc hành chInh cap huyn
- SK3: Tham miru UBND tinh ban hãnh Quyt djnh
s 13 07/QD-UBND cOng b6 danh mic djch vi cOng
trixc tuyên murc d 3, muc dt 4 thirc hin trên dja bàn
tinh Quáng Trj näm 2021.
- SK4: Xây dimg API co ch cap nhât d lieu ttr Cng
DVC và HTTT Môt cira dien t tinh cung cp cho
Trung tam Giárn sat diu hành thông minh tinh Quang
Tn (IOC tinh) d phiic vii quãn l, giám sat chi dao

11
diu hành cüa lãnh dao tinh di vâi lTnh virc hãnh
chInh cong.
- SK5: Sang kiên: Tham mini UBND tinh ban hành
Quyêtdinh s 500/QD-UBND ngày 3/3/202 1 v Quy
chê tiêp nh.n, xü 1, phát hãnh vã quàn 1 van ban
din tir gi1ra cac co quan, to chirc thuc tinh Quãng
Tn.
- 5K 6: Sang kiên: Xây dung và triên khai Ung ding
phân mêm ThIch rng an toàn, linh hoat, kim soát
hiu qua djch Covid- 19 d duçic UBND tinh cO van
bàn chi do thrc hiên
- SK 7: Sang kiên: Xây drng phân mm Dánh giá th&i
gian xir 1 van bàn giia các dan vj dja phtxang trong
tirth.
VIII

IX

TONG CQNG: i+LI+III+IV+V+VI+VII

DIEM TRU' (Nêu co)

350

18
Mic I

—

8. Giâi ngãn vn du tu cong

MiicVI
Ni dung duqc tth diem theo quy djnh

X

TONG DIM (Sau khi dã tth diem (nu co)
Tir xp 1oi: Hoàn thành xut sac nhiêm vu

Nol n/i In:
- SaNeii vi;
- Thanh tra tinh;
- Sâ Ttr pháp;
-Sâ FF11;
- S& KH&DT;
- Lãnh dao VP;
- Dic Trân Hông Hanh-TH;
- Lixu: VT, HCTC(P).

1. Két qua giái quyêt thu tiic hành chInh tri.ràc hn,
tInhtr01/01/2021 den 15/12/2021
2. Rut ngan thi gian giái quyt thu tiic hành chInh
332
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CHANH VAN PHONG

DA

ngày4 /12/2021 cia Van phông UBND tinh)

\c-vp

(Kern the
*
So, k hiU

UC TAI LIEU KIEM CII1fNG

H1N OPN
Ten loi Va

trich yu ni dung van bàn

'i
fiIC
GIAO
[NI-DrAY. V
1(ETQUATRIXC IllEIN cong tác chi do diêu hành näm 2021 và phucing
BC kêt qua
268/BC06/12/2021 huân: nhim v näm 2022
UBND
Quyêt dinh quy dnh chrc näng, nhim vi, quyêfl hn và ccc câu
2 5/202 1/QD- 18/10/2021 to chirc cUa Van .h0n. UBND tinh
vic Ban hành chucmg trInh cong tác trçng tam
UBND
Quyêt dnh ye
198/QD25/01/2021 näm 2021 cüa UBND tinh Quãn: Tr
UBND
Ban hành Kê hotch kiêm soát thU tic hành chInh trên da bàn
77/QD13/01/202 1 tinh Quãn: Trj näm 2021
UBND
Chtrcing trInh XUc tin du ttr tinh Quãng Trj näm 2021
232/QD28/01/2021
UBND
Quyêt djnh V/v thành l.p To cong tác dc bit dê tháo g& khó
khän, vixàng m.c cho doanh nghip, nguYi dan bj ành huong
3555/QD09/11/2021
bôi djch Covid-19 trên dja bàn tinh Quàng Tfl
UBND
Quyt djnh V/v thành 1p TO cong tác * bit cUa Uy ban nhãn
2379/QD07/09/2021 dan tinh v thUc dy giãi ngân von dâu tu cong näm 2021 cUa
UBND
tinh
Quyêt djnh ye vic thành 1.p To cong tác d.c bit giãi quyêt
596/QD16/03/2021 vuâng mac trong giài phóng mt b.ng Dir an tram bin áp
UBND
220KV Lao Báo và du&ng day 220KV Dông Ha - Lao Báo
Chucmg trInh cong tác ngày doanh nhân và biu duccng tp th&
29/CTr11/10/2021 cá nhân hoàn thânh nghia vii np thuê na.m 2021
UBND
Vi du: Quyêt djnh ye vic xóa ng tiên pht ch.m np, tin chm
np dôi vâi cong ty TNHH Xây dmg Nam Long
4163/QD14/12/2021
UBND
-

vnIbãfl

Cong tác thông tin, tuyên truyên di ngoi, quãng bá hlnh ãnh,
tim näng, lçci the và mânh dat scon ngtthi tinh Quang Trj thrçic
thrc hin thix0ng xuyên:
- https://www.quangtri.gOV.v111
- https://ipa.quangtri .gov.vn/
1. Tuyên truyn thông qua Fapage cUa Trung tam PVHCC tinh
vOi 1.368 ngui theo dOi, trong nAm 2021 dang 05 tinlbài tuyên
truyên.
2. Tuyên truyên thông qua nhóm ZALO Trung tam PVHCC tinh
vài 33.264 ngtrci dUng quan tam; trong näm 2021 dang 15 tin
và Quãng bá 19 luçctbài viêt.
3. Tuyên truyên thông qua Báo Quáng Trj:
http ://baoquangtri .vn/Xahoi1modid1420/ItemID/1 61132/title/Thuc-hien-dich-vu-congtruc-tuyen-trong-thoi-diem-co-dichbenh?fbclid=IwAR2OTpF rlbkbQYauD ApZF-VGiIfbFORgGkmkN40k6g-0gnuhmbqitclU
Trj:
Quáng
Báo
http://baoquangtri.vri/Thoj
su/modid1445/ltemlD/ 15685 7/title/Chi-so-PAPI-2020--Quang
Tri-tang-28-bac-xep-thu-663 -tinh-thanh-pho-

Ten ba' va tnch yu ni dung van ban
Ngày thang
na,nvänb. 2bclid=Iw. A2eW9CpjMkE7H Ti2
dO_tYC9fC9HSl qgTVPVtM
- Dài pTTH Quàng Tr: http

aAn
-

- Báo Quâng Tr:
su/modid1445temID
Tritan:-28b' .thu663 -tit -thanh- shoV/v huàng dn thrc hin chlnh sách uu däi và h trV dâu ttr trên
5555/UBND
-TM

16/11/2021

66/QDUBND

13/01/2021

37/VP-I-ICC

21/01/2021

näm 2021
V/v thrc hin nhim vi ChInh phü, TTCP, UBND tinh, CT

3 9/VP-TH

22/01/2021

40/VP-HCC

22/01/2021

76/C V-VP

08/02/202 1

78/VPHCTC
100/VPHCC
102/VPKSTTHC
107/VPHCC

08/02/2021

116/VPKSTTHC

09/03/2021

130/VPKSTTHC

16/03/2021

308/VPHCTC
752/VPHCTC
761/VPHCTC
II
672/KB-VP
77/QDUBND
26/KH-VP
60/KH-VP

11/06/2021

UBND tinh :iao
V/v môt so nôi dung lien quan den chi so dch vii cong trIc
tuyen trong chàm diem cãi cách hành chinh
V/v huàng dn triên khai thrc hin Quy& djnh sO 30/2020/QDUBND cüa UBND tinh
CCHC (PAR Index)
V vic tham mtru tr ch.m diem chi s
tinh Quàng Trj
V/v tham gia ' kin v danh mic TTHC triên khai DVCTT näm
2021 trên Cong djch vi cong tinh
V/v cung cAp thông tin phiic vii xây drng D an di môi thirc
hin ca ch mt ccra, mt cira lien thông
V/v cong tác phi hcip giài quyêt thu tiic hành chInh tai Trung
tam Phiic vii hành chInh cong tinh
V/v HuOng dn báo cáo cong tác kiêm soát TTHC, thirc hin Ca
ch môt cra, mt cüa lien thông và giãi quyt TTHC trên môi
tnrng din tü
V/v huàng dn báo cáo cong tác kim soát TTHC, thirc hin ca
ch môt cira và giãi quyêt TTHC trên H thong thông tin báo
cáo cüa Van phOn ChInh , phU
V/v tham gia ' kiên ye Dê an Day m.nh CCHC tinh Quáng Trj
giai do?n 2021 - 2025

dja bàn tinh Quãn TrI
Quyêt dnh phê duyt h trçY dâu tu Du an ma rng lien kêt chê
biên và tiêu thu san phãm thüy san trên da bàn tinh Quãng Tn
theo Nghi quyêt so 02/2O19JNQHDND ngày 20/7/2019 cüa
HDND tinh Quán: Tr
V/v htrOng din xây dimg danh mic TTHC triên khai DVCTT

25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021

30/11/2021

V/v d xuAt nOi dung tham muu cái cách hành chInh

06/12/202 1

V/v Tham muu nôi dung cái each hành chInh nãm 2022

KET QUA THVC HIN NHIM V1J CCHC
3 1/12/2020 K hoich Cái cách hành chInh nãm 2021
QuyM djnh ban hành Kê hoch kiêm soát thu tile hành chInh
13/01/2021
trên dja bàn tinh Quàng Trj näm 2021
15/01/2021 K hoch tuyên truyn cái each hành chInh nãm 2021
28/01/2021 K hoach Cong tác pháp ch nãm 2021
K hoach kiêm tra vic thirc hin nhim vii cüa UBND tinh,
1 05/TCT-VP 03/03/2021
ChU tjch UBND tinh iao näm 2021

So,ky hiçu
nbãn

Ngày tháng
näflivänbãn

Ten Loi và trIch yu ni dung van ban

158/VPHCTC
163/VPKSUHC
178/TBDKT

01/04/2021

V/v tham gia doàn kim tra vic thi hành pháp 1ut v xr 19 vi
phm hành chInh

06/04/2021

V/v tham gia Doàn kim tra cong tác kim soát TTHC

179/QD-VP

12/04/2021

22/VPKSTTHC

13/01/202 1

67/VP-HCC

01/02/2021

127/VPHCC
134/VPKSTTHC
140/VPKSTTHC
275/VPKSUHC
27 8/TBDKT
282/VPKSTTHC
396/VPKSTTHC
397/VPKSTTHC
382/VPKSTTHC
508/VPKSTTHC
531/VPKSTTHC
533/VPKSTTHC

15/03/202 1

Thông báo K hoach Kim tra vic thc hin cong tác kiêm soát
TTHC trên dja bàn tinh Quang Trj
Quyêt djnh v vic thành 1.p Doàn kiêm tra cong tác kiêm soát
thu tiic hành chInh
V/v rà soát, trinh cong bô thu tiic hành chInh thuc phm vi
chüc nang quãn 19 cUa SO Tài chinh
V/v cung cap danh mic TTHC däng k9 triên khai DVCTT näm
2021
V!v rà soát, tng hcp, cung cp danh mic TTHC có phi, 1 phi
cap tinh, cap huyn và cap xà näm 2021

19/03/2021

V/v cong b danh mvc TTHC cp huyn

12/04/2021

V/v Xây dimg quy trInh ni bO giài quyêt thU tic hành chinh
lien thông
V/v D nghj rà soát cong b Danh miic TTHC thuc ph?m vi
26/05/2021 churc näng quàn 19 cUa SO Khoa h9c và COng ngh
Thông báo Kêt qua kim tra cong tác kim soát thu ttc hành
27/05/2021 chInh trên dja bàn tinh Quãng Trj
V/v tham gia 9 kin v dr tháo Kê hoch kim tra CCHC näm
28/05/2021 2021
V/v rà scat, dánh giá quy dinh, thU tile hành chInh theo phuang
26/07/2021 an dan giàn boa näm 2021
V/v rà soát, sl:ra dôi thU t11c hành chInh thuc phm vi chüc näng
26/07/2021 quán 19 cUa SO Kê hoch và Dâu ttr
V/v rà soát, trInh cong bô thU tile hành chinh thuc phm vi
14/07/2021 chrc näng quán 19 cUa SO Xây dmg
V/v rà soát, dánh giá quy dnh, thU tile hành chInh theo phuong
27/08/2021 an don gián hóa näm 2021
V/v xây drng quy trinh ni b thU tile hành chInh thuc pham vi
10/09/2021 chrc näng quàn 19 cUa SO Khoa hpc và Cong ngh

26/03/2021

14/09/2021

V/v rà soát thU tue hành chInh linh vuc Dt dai

117/BC-VP

09/03/2021

Báo cáo cong tác câi each hành chInh, cái thin mOi truông du
tir kinh doanh qu9 1/2021

129/VPHCTC

16/03/2021

V/v báo cáo CCHC qu9 1/2021

322/BC-VP

17/06/2021

536/BC-VP

16/09/2021

773/BC-VP
/BC-VP

15/12/202 1
17/12/2021

346/BC-VP

24/06/2021

Báo cáo cOng tác câi cách hành chinh, cài thin môi truOng dâu
tu kinh doanh, nâng cao chi so PCI 6 tháng dâu näm 2021
Báo cáo cài each hành chinh, cãi thin môi tnr&ng dâu tu kinh
doanh, nâng cao chi sO PCI qu9 111-202 1
Báo cáo CCHC nãm 2021
Báo cáo tu chm dim CCHC näm 2021
Báo cáo tong k& 05 thirc hin Nghj quyët 01-NQ/TU ngày
15/4/2016 cUa Ban ThuOng vi Tinh Uy ye day mnh cãi each
hành chInh, nâng cao näng 1rc cnh tranh cap tinh giai do.n

an
III

Ngày tháng
nmväu ban

'ênIoai và trich yu ni dung van ban

12016-2020
NI
KET QUA CONG TAC TIEP CONG DAN, GIAI QUVET KHIEU
TO CÁO

274/BCUBND

13/12/202 1

Báo cáo victhirc hin pháp luat ye tiêp cong dan và giái quyêt
khiêu nai, tO cáo (Thi diem lay so lieu báo cáo tr ngày
01/7/2016 den nay 01/7/2021)
Báo cáo tang kêt näm 2021 và phucmg huâng nhim vi trcmg

36/BC-TCD

16/12/202 1

tam näm 2022

Iv

NUOC

CUA BANG, PHAP LUT CUA NHA
THVC 11IN QUY DNI1
K( LULT, K CU'NG HANH
yE XAY D1NG C QUAN BN V vA
CH!NH

Quyêt djnh v vic ban hành Quy ch chi tiêu ni b cüa Van
17/9/2020
468/QD-VP
phOn, UBND tinh Quãng Trj
Quyêt djnh v/v ban hành djnh mirc tiêu hao nhiên lieu xe o to
23/07/2021 cUa Van thOng UBND tinh
393/QD-VP
Quyêt dnh ban hãnh Quy chê tiêp nhn, xir l, phát hành và
06/04/2021 .uán 1' van ban ti Van .hOn: U ban nhân dan tinh Quan Trj
168/QD-VP
Quyêt djnh ban hành Ni quy bão v bI mt nhà nuâc ti V
19/04/2021 .hOn: UBND tinh Quán Trj
199/QD-VP
Quyêt djnh ban hãnh Quy chê cong tác van thix, hru tr cUa Van
29/04/2021 phón$ UBND tinh Quàng Trj
222/QD-VP
Quyêtdjnh ban hành Quy chê ye vic nâng b.c lucmg truôc thM
hn dôi vói cong chrc, viên chrc và ngi.ri lao dng ti Van
08/6/2016
194/QD-VP
phOng UBND tinh Quang Tn
ngithi lam vic trong dan vl sir
V/v báo cáo vj tn vic lam, so
12/01/2021 nghip
16/C V-VP
25/VP14/01/2021 V/v báo cáo kM qua dánh giá, xp Ioai CCVC näm 2020
HCTC
19/01/2021 Báo cáo ye tInh hInh biên chê hành chInh
34/BC-VP
su' Inam 2021
09/03/2021 Báo cáo COn tác .hOn, chngthaIT1 nhün
120/BC-VP
Báo cáo kêt qua cong khai Ban kê khai tài san, thu nhp näm
30/03/2021
148/BC-VP
2020
Báo cáo ye cong tác to chüc, b may, bô trI nhân sr lanh do
26/04/2021
210/BC-VP
cap PhOng ti Van phOng
Báo cáo cong tác phô bin, giáo diic pháp lut 6 tháng dâu näm
14/06/2021
310/BC-VP
2021
Báo cáo cong tác phOng, chông tham nhüng 6 tháng dâu näm
17/06/2021
323/BC-VP
2021
Báo cáo Kêt qua thirc hin cong tác thi dua khen thu&ng 6 tháng
14/07/202 1 dâu näm, Kê hoch, nhim vi 6 thán cuôi nãm 2021
379/BC-VP
Báo cáo cung cap thông tin ye tinh hInh 03 näm triên khai Lut
04/08/2021 Tiêp cn thông tin
475/BC-VP
Báo cáo Dánh :iá cOn tác .hOn, chôn tham nhin näm 2020
12/08/2021
488/BC-VP
Báo cáo sa kêt 03 näm thixc hin Kê hoch 105-KH/TU thrc
hin Nghj quyêt sO 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 cüa Ban Chap
hành Trung uang Dâng (khóa XII) "ye tp trung xây drng dOi
20/09/2021
539/BC-VP
chiên 1uc, dii phâm chit, näng
ngU can b các cap, nhât là cap
Iirc va u tin, nan: tam nhim v'i"
Báo cáo cOng tác phOng, chOng tham nhüng, tiêu ci1c Qu III
22/09/2021
551/BC-VP
näm 2021

oai và trich yu ni dung
587/VPHCTC

29/09/2021

BáO cáo vic chuyên dôi/duy trI H thông quán 1' chat luqng
theo Tiêu chuân 'uôc 'ia TCVN Iso 9001:2015 näm 2021

01/10/2021

V/v báo cáo biên ch hành chInh, s ngixi lam vic

694/VPHCTC

29/10/2021

695/BC-VP

01/11/2021

738/BC-VP

23/11/2021

739/BC-VP

23/11/2021

748/BC-VP

30/11/2021

749/BC-VP

07/12/2021

762/BC-VP

07/12/2021

763/BC-VP

07/12/2021
14/12/202 1
23/12/2021

464/BCDKT

30/07/2021

466/BCDKT

30/07/2021

VII

Báo cáo kM qua thirc hin dào to näm 2021 và däng k kê
hoch dào tao, bôi dung näm 2022
Báo cáo kM qua xây drng Co quan dt tiêu chuân "An toàn v
an ninh, trt tr" nm 2021
Báo cáo ye vic xâ dim Dêántinh ian biên chê
Báo cáo tInh hinh triên khai các ni dung cam kêt trách thim
vôi Ban Thucm: vi Tinh ü näm 2021
Báo cáo dánh giá tinh hInh, kêt qua thrc hin chirc nàng, nhim
vi và quyên hn Van phông UBND cap tinh, cap huyn
Báo cáo con tác theo dOi thi hành s has lust
Báo cáo tInh hinh thirc hin kiên nghj kiêm toán (gui van bàn
giây)
Báo cáo vic chp hành các quy djnh cüa pháp 1ut v bào v Bi
mt nhà nuôc näm 2021
Báo cáo vic chap hành các quy djnh cUa pháp lu@ v bào v BI
mt nhà nuâc näm 2021
Báo cáo KM qua thrc hin cong tác thi dua nãm 2021 Phuong
huàn., nhim vi nm 2022
Báo cáo cong tác phOng, chOng tham nhüng, tiêu circ näm 2021
Báo cáo hot don: chinh l' tài lieu urn trü co suan näm 2021
Báo cáo kêt qua kiêm tra vic thi hành pháp lut ye cong tác bâu
cCr ti hu en dão Con CO
Báo cáo kêt qua kiêm tra chuyên dê ye chi sO quán trj và hành
chInh cong (PAPI) và chi so nãng lirc cnh tranh cap tinh (PCI)
dOi vâi UBND huyn Cam Lô
Báo cáo kM qua kim tra chuyên dê ye chi so quán trj và hành
chInh cong (PAPI) và chi so näng hrc c.nh tranh cap tinh (PCI)
dôi vâi UBND huyn Huàng Hóa
Sang kin 1: Thrc hin sap nhp các quiy giao djch tip nh.n
và trã kêt qua giài quyêt ho so TTHC ti Trung tam phiic vii
hành chInh cong cüa tinh d duqc B ni vi cong nhn sang
kiên CCHC (Par index) näm 2020
2. Giài pháp: Xây drng, triên khai phân rnêm di dng
(AppMobi) H thông thông tin MOt cüa din tü, Cong DVC tinh
ho trçl
Quàng Tr, hot dng trên h diêu hành Androi và los;
ngtthi dan, to chrc np so so, tra ciru TTFIC, ho trçl cong chirc,
viên chüc thrc hin TN&TKQ giài quyêt ho so TTHC.
3. Sang kiên: Triên khai, quán l vn hành h thông nhan tin
(SMS) tr dng thông báo tInh hInh giài quyêt và kêt qua giái
quyêt TTHC trên HTTT Mt cua din tü cho các cong chrc,
viên chi'rc tham, gia giái quyêt TTHC và ngixYi dan lam ho so
TTHC dôi vOi tat cã các nhà mng di dng.
ban hành Quyêt djnh so
4. Sang kiên: Tham muu UBND tinh
500/QD-UBND ngày 3/3/2021 ye Quy chê tiêp nhn, xr li',
phát hành và quân l' van bàn din tu giva các co quan, to chüc

S, k hiu
van bàn

Ngày tháng
näm van bàn

Ten Ioi trich yu ni dung van bàn

thuc tinh Quãng Tr.
5. Sang kiên: Xây dmg và triên khai irng dmg phân mêm ThIch
irng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch Covid-19 dä
&rçic UBND tinh có van bàn chi do thrc hin
6. Sang kiên: Xây drng phàn mêm Dánh giá th?ii gian xü 1' van
bàn gita các dan vj dja phixang trong tinh.
1.Sang kiin: Trin khai thu phi, 1 phi tp trung trong giài quy&
TTHC bAng biên lai din tr ti các huyn, thj xA, thành phô trên
dja bàn tinh (thay the toàn b các biên lai giây, tich hcp vào I-Ic
thông thông tin Mt cüa din tü, Cong DVC tinh Quãng Trj)
2. Sang kiên: Thammru UBND tinh ban hành Quyêt dnh, Kê
hoch, thrc hin triên khai djch vi cong trrc tuyên müc d 3,
mrc do 4 trên dja bàn tinh Quãng Trj nAm 2021. Câu hInh triên
khai day dU trên Cong Djch vi cong trirc tuyên tinh; dang k'
cong khai Djch vii cong trirc tuyên müc d cao cUa tinh trên
cong Djch vi cong Quôc gia.
3. Giái pháp: Xây d%mg API ca chê cp tht d 1iu tr Cong
DVC và H thông thông tin Mt cira din tir tinh cung cap cho
Trung tam Giám sat diêu hành thông minh tinh Quàng Tr (IOC
tinh) dê phic vi,i quãn 1', giám sat chi do diêu hành cüa 1h
dao tinh dôi vài lTnh vrc hânh chInh cOng.

