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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  

của thành phố Nha Trang trong quý III năm 2018 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 15/9/2018) 

 

Thực hiện quy định báo cáo theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính và Công văn số 2120/UBND-KSTT của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 

06/3/2018 về việc thực hiện báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính và công khai nội 

dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, UBND thành 

phố Nha Trang tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ 

quý III năm 2018 như sau: 

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

1. Về công bố, công khai thủ tục hành chính 

Trong quý III năm 2018, UBND thành phố Nha Trang đã tiếp nhận 07 

Quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp huyện do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành. Trong đó có 60 TTHC 

được công bố trên các lĩnh vực khác nhau như: giáo dục, thi đua khen thưởng, văn 

hóa thông tin, y tế…; 15 TTHC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 

3,4; 75 TTHC bị bãi bỏ trên các lĩnh vực khác nhau. Trên cơ sở đó, UBND thành 

phố đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc 

cập nhật, niêm yết công khai và sửa đổi lại hệ thống tài liệu ISO để phù hợp với 

quy định hiện hành, nhanh chóng thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo danh 

mục mới được công bố. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường thực hiện nghiêm 

túc việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, UBND thành phố thường xuyên đăng tải kịp 

thời, chính xác các Quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính trên Cổng 

thông tin điện tử thành phố; tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận và thực 

hiện, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân khi có thể giám sát 

quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức. Ngoài ra, UBND 

thành phố cũng chỉ đạo Đài Truyền thanh thành phố và UBND các xã, phường 

thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa đài về nội dung các TTHC mới được 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung để mọi công dân được biết, thực hiện và giám sát 

việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại các cơ quan, đơn vị. 
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2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Theo số liệu thống kê trong quý III năm 2018 trên địa bàn thành phố đã tiếp 

nhận 56.885 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức; trong đó cấp 

huyện tiếp nhận 16.697 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 40.188 hồ sơ. 

Kết quả giải quyết TTHC của thành phố trong quý III năm 2018: Số hồ sơ 

đã giải quyết là 54.808 hồ sơ; trong đó có 54.553 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 252 

hồ sơ giải quyết quá hạn. Số hồ sơ đang giải quyết là 2.674 hồ sơ, trong đó có 

2.059 hồ sơ chưa đến hạn và 25 hồ sơ đã quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 

trong kỳ báo cáo là 96,35%. 

Các lĩnh vực: đất đai, xây dựng - giao thông… là những lĩnh vực có số hồ sơ 

giải quyết quá hạn nhiều hơn so với các lĩnh vực khác. Nguyên nhân chủ yếu của 

việc quá hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC là do: sự phối hợp trong giải quyết hồ sơ 

liên thông một số lĩnh vực chưa đồng bộ; số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết của cá 

nhân, tổ chức trong quý III cao, công chức bị quá tải, không giải quyết kịp thời hạn 

theo quy định…Chi tiết tại phụ lục các biểu mẫu sau: 

2. Biểu số 06b/VPCP/KSTT: Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại UBND thành 

phố Nha Trang Quý III - năm 2018. 

3. Biểu số 06g/VPCP/KSTT: Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn 

đọng trong giải quyết TTHC Quý III - năm 2018. 

* Việc triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua 

mạng Internet ở mức độ 3: 

 Trong quý III năm 2018, UBND thành phố Nha Trang đã tiếp nhận 2.369 

hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3 (tập trung trên các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, lao 

động - thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, xây dựng- giao thông…), 

đa số đều được giải quyết đúng hạn hoặc sớm hạn. 

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Thực hiện Công văn số 2120/UBND-KSTT ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh 

và Công văn số 1579/UBND-VP ngày 15/3/2018 của UBND thành phố, thành phố 

đã tiếp tục triển khai công tác hướng dẫn tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức cho các phòng, ban trực thuộc và UBND các xã, phường theo 

đúng quy định. 

Trong quý III năm 2018, UBND thành phố tiếp nhận 04 phản ánh, kiến nghị 

của công dân về công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: đất đai, 

cải chính hộ tịch, đăng ký kết hôn và liên thông các TTHC. UBND thành phố đã 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh cụ thể từng trường hợp, 

giải quyết thỏa đáng cho người dân và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, nhân  
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viên có thái độ giao tiếp không đúng mực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao 

(Chi tiết tại phụ lục 1. Biểu số 05a/VPCP/KSTT: Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị 

(PAKN) về quy định hành chính Quý III - năm 2018). 

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC  

Ngày 30/7/2018, UBND thành phố Nha Trang đã có Báo cáo số 5205/BC-

UBND về tình hình, kết quả thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của 

thành phố Nha Trang năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/7/2018). 

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018, 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1742/KH-UBND ngày 21/3/2018 về 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018, trong đó quy định cụ thể những nội 

dung, hình thức tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, 

đơn vị và đối với tổ chức, công dân. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiểm soát TTHC thông qua Cổng 

thông tin điện tử thành phố; hệ thống loa truyền thanh của thành phố và xã, 

phường. Duy trì tuyên truyền cải cách hành chính, thủ tục hành chính bằng hình 

thức cổ động trực quan, hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, công dân đến giao dịch 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về các TTHC, cách thức thực hiện TTHC trực 

tuyến, dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết TTHC…  

Hiện nay một số cơ quan, đơn vị đã lắp đặt, bố trí máy vi tính có kết nối với 

Phần mềm Một cửa điện tử của thành phố, công khai TTHC trên Cổng thông tin 

điện tử thành phố giúp người dân,doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu thông tin TTHC 

và tình trạng tiếp nhận giảiquyết hồ sơ của mình… Góp phần tích cực vào việc 

công khai, minh bạch TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 

tiếp cận nhanh chóng, chính xác các TTHC và thực hiện quyền giám sát của mình 

đối với cơ quan hành chính nhà nước. 

6. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Ngày 18/05/2018, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3203/KH-

UBND kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động công vụ của các cơ quan, 

đơn vị trong năm 2018; trong đó có quy định nội dung kiểm tra việc thực hiện các 

lĩnh vực cải cách hành chính, trong đó có kiểm soát TTHC.  

Thực hiện Kế hoạch, từ ngày 17/7 đến ngày 10/8/2018, Văn phòng HĐND 

và UBND thành phố đã chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và Phòng Văn hóa – 

Thông tin thành phố kiểm tra hệ thống các TTHC, quy trình thực hiện cũng như 

tình hình giải quyết hồ sơ TTHC tại các phòng ban chuyên môn và UBND các xã 

phường trên địa bàn. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

- Công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã được UBND thành phố 

và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, đôn đốc, kịp thời giải quyết hoặc báo 

cáo đề xuất UBND tỉnh và các Sở, ngành phối hợp giải quyết, góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố; chất 

lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ 

chế một cửa, một của liên thông.  

- Công tác công bố, công khai TTHC thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp 

thời đảm bảo đầy đủ, chính xác. 

- UBND thành phố lắng nghe ý kiến của cử tri, kịp thời chấn chỉnh thái độ 

phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức trách 

nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc. 

- Việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC có sự thống nhất từ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ này. 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. 

- Hồ sơ nhận qua dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều, nguyên nhân do thói 

quen người dân và điều kiện về máy móc thiết bị (máy scan, máy vi tính...). 

- Cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại một số xã, phường 

là cán bộ kiêm nhiệm và chưa ổn định, kỹ năng nghiệp vụ đánh giá tác động TTHC 

còn hạn chế. 

- Kinh phí dành cho hoạt động kiểm soát TTHC còn hạn chế nên công tác 

tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao. 

- Sự mâu thuẫn, chồng chéo và thiếu thực tế trong một số quy định của văn 

bản pháp luật dẫn đến việc phối hợp triển khai trên thực tế của địa phương trong 

giải quyết TTHC chưa thống nhất, đồng bộ và không thực hiện được. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

- Có biện pháp nâng cao hiệu quả tác nghiệp hồ sơ trên phần mềm Một cửa 

điện tử giải pháp kiến trúc mới và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn 

tỉnh nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao 

nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho các cán bộ, công chức phụ trách công tác 

kiểm soát TTHC. 

- Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí cho hoạt động kiểm soát 

TTHC của địa phương. 
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Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính quý III năm 2018 của thành phố Nha Trang. Đề nghị Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổng hợp./. 

* Đính kèm phụ lục các biểu mẫu sau: 

1. Biểu số 05a/VPCP/KSTT:  Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy 

định hành chính Quý III - năm 2018. 

2. Biểu số 06b/VPCP/KSTT: Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại UBND thành 

phố Nha Trang Quý III - năm 2018. 

3. Biểu số 06g/VPCP/KSTT: Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn 

đọng trong giải quyết TTHC Quý III - năm 2018. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP;  

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, Nhung. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Thọ 

 



Biểu số 06b/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 
ngày 31/10/2017.

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (Quý III, Năm 2018)

Kỳ báo cáo: năm 2018

(Từ ngày 15 tháng 06 năm 2018 đến ngày 15 tháng 09 năm 2018)

Đơn vị báo cáo:

UBND thành phố Nha Trang

Đơn vị nhận báo cáo:

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

            Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế

một cửa, một cửa liên thông

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Đã giải quyết
STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo 

cấp

Tổng số
Số mới 

tiếp nhận 
trực tuyến

Số kỳ 
trước 

chuyển 
qua

Số mới tiếp 
nhận (trực 
tiếp hoặc 
dịch vụ 

bưu chính)

Tổng số Trả đúng 
thời hạn

Trả quá 
hạn Tổng số Chưa đến 

hạn Quá hạn
Tổng số

Đúng thời 
hạn

Quá thời 
hạn

Đang giải 
quyết

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

 I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Nha Trang:

1  Công thương 76 18 0 58 76 0 0 0 0 0 76 0 0 0

2  Giáo dục và Đào tạo 131 44 0 87 131 5 0 0 0 0 131 5 0 0

3  Kế hoạch và Đầu tư 1129 103 0 1026 1129 30 0 0 0 0 1129 30 0 0

4  Lao động - Thương binh và Xã hội 786 190 0 596 780 108 0 6 6 0 786 108 0 6

5  Nội vụ 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0

6  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 2 0 8 10 1 0 0 0 0 10 1 0 0

7  Tài nguyên và Môi trường 12628 1783 627 10845 11177 1611 139 2027 1428 23 12628 1611 139 2027

8  Tư pháp 511 10 0 501 504 43 6 14 7 0 511 43 6 14

9  Văn hóa, Thể thao & Du lịch 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0



10  Viễn thông và Internet 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0

11  Xây dựng - Giao thông 1209 187 0 1022 1120 34 10 89 88 1 1209 34 10 89

12  Y tế 201 22 1 179 180 0 0 28 21 0 201 0 0 28

* TỔNG CỘNG 16697 2369 628 14328 15123 1833 155 2164 1550 24 16697 1833 155 2164

II. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (27 xã,  phường):

1 Giáo dục và Đào tạo 23 0 1 22 20 20 0 3 3 0 23 20 0 23

2 Lao động - Thương binh và Xã hội 281 0 11 270 211 203 8 70 70 0 281 203 8 281

3 Nội vụ 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2

4 Tài nguyên và Môi trường 740 27 2 711 587 578 9 162 161 1 740 578 9 162

5 Y tế 6 0 0 6 4 4 0 2 2 0 6 4 0 2

6 Chứng thực 32631 346 422 31863 32597 32554 43 34 34 0 32631 32554 43 34

7 Hộ tịch 5219 1173 48 3998 5084 5058 26 130 130 0 5214 5058 26 130

8 Liên thông các thủ tục hành chính 1286 0 38 1248 1180 1166 11 109 109 0 1286 1166 11 109

* TỔNG CỘNG 40188 1546 522 38120 39685 39585 97 510 509 1 40183 39585 97 743

II. NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT (nếu có):  

1. Nguyên nhân: 

- Phần mềm Một cửa giải pháp kiến trúc mới còn nhều vướng mắc, thường xuyên bị lỗi ảnh hưởng đến quá trình xử lý, luân chuyển hồ sơ.

- Việc xác minh nguồn gốc đất tại một số xã, phường vẫn còn chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân. 

- Nhiều hồ sơ trễ hạn do trong quá trình tác nghiệp công chức chuyên môn chưa chuyển hồ sơ kịp thời trên phần mềm Một cửa điện tử (tuy trên thực tế hồ sơ đã 
giải quyết xong)



2. Hướng giải quyết: 

- Cử cán bộ, công chức phụ trách KSTTHC tại Văn phòng HĐND và UBND và Phòng Nội vụ thường xuyên hướng dẫn, kịp thời khắc phục những vướng mắc 
khi tác nghiệp trên Phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới hoặc ghi nhận, báo cáo vướng mắc cho tỉnh để tiếp tục hoàn thiện Phần mềm mới hoạt động hiệu 
quả hơn.

- Rà soát lại toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung quy trình giải quyết TTHC đảm bảo 
hiệu lực, hiệu quả.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn trong phân công, điều hành công việc, có biện pháp tăng cường bố trí nhân lực hợp lý nhằm 
đảm bảo các hồ sơ nộp ở Bộ phận Một cửa đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời./.

                                                                          Nha Trang, ngày       tháng 9  năm 2018
Người lập biểu  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                                         Nguyễn Tuyết Nhung   Lê Hữu Thọ



Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-
VPCP ngày 31/10/2017

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG 
TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Quý III, Năm 2018)

Kỳ báo cáo: năm 2018
(Từ ngày 15 tháng 06 năm 2018 đến ngày 15 tháng 09 năm 2018)

Đơn vị báo cáo:

UBND thành phố Nha Trang

Đơn vị nhận báo cáo:

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN:

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lượng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú

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

1 Xây dựng - Giao thông 11

2 Tài nguyên và Môi trường 162

- Phần mềm Một cửa thường xuyên bị quá tải dẫn đến nghẽn mạng gây chậm trễ, khó 
khăn trong việc tác nghiệp trên phần mềm của cán bộ, công chức.

- Việc xác minh nguồn gốc đất tại một số xã, phường vẫn còn chậm, gây ảnh hưởng 
đến tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân. 

- Nhiều hồ sơ trễ hạn do trong quá trình tác nghiệp công chức chuyên môn chưa 
chuyển hồ sơ kịp thời trên phần mềm Một cửa điện tử (tuy trên thực tế hồ sơ đã giải 
quyết xong). 

- Phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới còn nhiều lỗi, vướng mắc trong 
quá trình tác nghiệp.

3 Tư pháp 01

* Tổng cộng 174

II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH:  không
Nha Trang, ngày    tháng 9 năm 2018

Người lập biểu  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                                         Nguyễn Tuyết Nhung        Lê Hữu Thọ



GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 06g/VPCP/KSTT
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1. Tổng hợp nguyên nhân quá hạn:
- Cột 1:
+ Đánh số liên tiếp theo dãy số La mã đối với lĩnh vực
+ Đánh số liên tiếp theo dãy số tự nhiên đối với TTHC có hồ sơ bị quá hạn giải quyết trong kỳ báo cáo
- Cột 2: Liệt kê TTHC có hồ sơ bị quá hạn giải quyết trong kỳ báo cáo theo lĩnh vực
- Cột 3: Ghi tổng số hồ sơ quá hạn giải quyết trong kỳ báo cáo tương ứng với tên TTHC ghi tại cột 2
- Cột 4: Điền mã số tương ứng của các nguyên nhân trả quá hạn theo hướng dẫn dưới đây:
a. Quy định hành chính
a1. Do quy định tại VBQPPL chưa rõ ràng
a2. Do quy định tại các VBQPPL mâu thuẫn với nhau
a3. Do quy định tại VBQPPL không hợp lý
a4. Do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt (trong các trường hợp giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông)
b. Cán bộ, công chức
b1. Do thiếu biên chế
b2. Do trình độ, năng lực hạn chế của cán bộ trực tiếp giải quyết
b3. Do cán bộ trực tiếp giải quyết thiếu trách nhiệm hoặc nhũng nhiễu
c. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
c1. Diện tích trụ sở làm việc chật hẹp, xuống cấp
c2. Trang thiết bị thiếu hoặc chất lượng kém
d. Nguyên nhân khác (nêu cụ thể): ………
Ví dụ: Lĩnh vực đất đai có 50 hồ sơ quá hạn, trong đó có 05 hồ sơ quá hạn do quy định tại văn bản QPPL chưa rõ ràng: (a1x5); 10 hồ sơ quá hạn do trình độ, năng lực hạn chế của cán bộ 
trực tiếp giải quyết: (b2x10); 10 hồ sơ quá hạn do cán bộ trực tiếp giải quyết thiếu trách nhiệm hoặc nhũng nhiễu: (b3x10); cả 50 hồ sơ quá hạn do trang thiết bị thiếu hoặc chất lượng kém: 
(c2x50).... Đối với những nguyên nhân khác, đề nghị nêu cụ thể nội dung của nguyên nhân (ví dụ: d-thiên tai, d-do tranh chấp đất đai...).
2. Các trường hợp quá hạn do quy định hành chính:
Dùng để diễn giải các nguyên nhân nêu tại mã số a1, a2, a3, trong đó:
- Cột 2 ghi rõ tên của TTHC;
- Cột 3 ghi rõ nội dung vướng mắc;
- Cột 4 ghi rõ điều, khoản, điểm, số hiệu, trích yếu của VBQPPL là nguyên nhân của trường hợp quá hạn trong giải quyết TTHC (có thể đính kèm văn bản giải thích về những hạn chế, bất 
cập, không hợp lý của các văn bản).


