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BÁO CÁO
Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
cấp huyện, cấp xã Quý I năm 2022
–––––––––––––
Thực hiện Nghị định số 61/1018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm, Văn phòng
Chính phủ; Công văn số 09/PVPHCC ngày 07/03/2022 của Trung tâm phục vụ
hành chính công Văn phòng UBND tỉnh về báo cáo kết quả đánh giá việc giải
quyết TTHC Quý I năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai báo cáo kết
quả đánh giá việc giải quyết TTHC quý I năm 2022, như sau:
I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Tự đánh giá
a. Đánh giá các cơ quan giải quyết TTHC thuộc cấp huyện
Tổng số cơ quan, đơn vị được đánh giá: 10/11 cơ quan, đơn vị, trong đó:
- Số cơ quan, đơn vị xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 10/11;
- Số cơ quan, đơn vị không đánh giá: 01/11 ( Trung tâm Y tế do không phát
sinh hồ sơ trong kỳ).
b. Đánh giá Bộ phận một cửa cấp huyện
Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 1.443 hồ sơ, trong đó:
- Hồ sơ đã giải quyết 1.443 hồ sơ;
- Đang giải quyết: 0 hồ sơ.
- Kết quả tự đánh giá đạt 15,97/18 điểm (có phiếu đánh giá số 03 gửi kèm).
c. Đánh giá công chức, viên chức Bộ phận một cửa các đơn vị giải quyết
TTHC cấp huyện
- Tổng số công chức, viên chức được đánh giá: 08 người.
- Kết quả: Số công chức, viên chức được xếp loại Hoàn thành 100% nhiệm
vụ: 08 đồng chí.
2. Thẩm định kết quả tự chấm điểm của Bộ phận một cửa của các xã
trên địa bàn
a. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC
Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 16.243 hồ sơ, trong đó:
- Hồ sơ đã giải quyết 16.243 hồ sơ;
- Đang giải quyết: 0 hồ sơ (hồ sơ chưa đến hạn: 0 hồ sơ, hồ sơ quá hạn:
0 hồ sơ).
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b. Kết quả thẩm định
Tổng số xã được đánh giá: 11/11 xã.
- Số xã xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 11/11 xã (có Biểu 01 gửi
kèm theo).
c. Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
- Tổng số công chức, viên chức được đánh giá: 44/44 đồng chí.
- Kết quả: Số công chức, viên chức được xếp loại Hoàn thành 100% nhiệm
vụ: 44/44 đồng chí (có Biểu 02 gửi kèm theo).
II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: Không
Trên đây là báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC Quý I năm
2022 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng KSTTHC);
- Trung tâm Phục vụ HCC;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.
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