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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ NỘI VỤ 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

Số:        /BC-SNV Khánh Hòa, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

06 tháng đầu năm 2020 và phƣơng hƣớng 06 tháng cuối năm 2020 

 

Nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) của 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; cập nhật thông tin, kết quả CCHC đến các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

CCHC tỉnh tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện CCHC 06 

tháng đầu năm 2020 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 

1. Để hoàn thành toàn bộ mục tiêu trong Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 

2011 - 2020 và Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nội vụ đã chủ trì 

xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020, đề ra 10 

mục tiêu trọng tâm, 40 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm cơ 

quan chủ trì, phối hợp, thời hạn và kết quả trên 07 lĩnh vực, nội dung CCHC. Đã 

chủ trì thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí kịp thời để triển khai 

các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch. 

Trọng tâm CCHC trong 06 tháng đầu năm 2020 là tiếp tục thực hiện quyết 

liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh thực hiện trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp để tạo chuyển biến căn bản chất lượng 

chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Các cơ quan phụ trách các nội dung CCHC của tỉnh và thành viên Ban Chỉ 

đạo CCHC tỉnh cũng tham mưu ban hành kịp thời kế hoạch thực thi trên các lĩnh 

vực công tác cụ thể: Tuyên truyền, kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ CCHC; kiểm soát 

TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch 

hành động triển khai các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ,… 

để điều hành đồng bộ, toàn diện các nội dung công việc có liên quan đến CCHC. 

Căn cứ kế hoạch của tỉnh, các sở, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành kế hoạch của cơ quan, đơn 

vị để cụ thể hóa việc triển khai theo phạm vi quản lý và tổ chức theo dõi, đánh giá 



2 

 

 

 

thường xuyên tình hình, kết quả thực hiện (Phụ lục 1 đính kèm báo cáo). 

2. Ngày 25/02/2020, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 

tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 và 

triển khai kế hoạch CCHC năm 2020; đồng thời công bố các chỉ số CCHC quan 

trọng của tỉnh. Cụ thể:  

- Về chỉ số và xếp hạng CCHC: có 24 đơn vị xếp hạng Tốt (bằng năm 

2018), 19 đơn vị xếp hạng Khá (tăng 1 đơn vị) và 01 đơn vị xếp hạng Yếu (tăng 

01 đơn vị). Chỉ số CCHC trung bình đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền 

công bố của UBND tỉnh đạt 83,67%, giảm 0,75% so với năm 2018. 

- Về Chỉ số hài lòng: 10 khối cơ quan có chỉ số hài lòng trung bình đạt mục 

tiêu 80% đề ra, trong đó: Khối Sở đạt 80,31%; khối UBND cấp huyện đạt 82,46%; 

khối bảo hiểm xã hội đạt 80,62%; khối công an đạt 80,52%; khối hải quan đạt 

83,19%; khối kho bạc đạt 82,55%; khối cơ quan thuế đạt 80,18%; khối bệnh viện 

đạt 81,42%; khối Văn phòng Đăng ký đất đai đạt 80,03%. Chỉ số hài lòng đối với 

UBND cấp xã, Trạm Y tế cấp xã cũng có chuyển biến tốt hơn năm trước. Đây là 

năm thứ 06, tỉnh Khánh Hòa triển khai khảo sát mức độ hài lòng trên diện rộng, 

với tổng số phiếu điều tra đã thực hiện đến nay khoảng 150.000 phiếu. 

3. Để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến sau 2 năm đi vào hoạt động, đồng thời xác định phương 

hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 

Hội nghị sơ kết 2 năm hoạt động của Trung tâm vào ngày 03/7/2020. Trước đó, đã 

tổ chức Hội nghị giới thiệu về Trung tâm đến các ban đảng, đoàn thể, hội, hiệp 

hội, doanh nghiệp trong tỉnh; xây dựng 2 TVC quảng cáo kết quả dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh để phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, phát 

trên các nền tảng mạng xã hội; gửi phiếu khảo sát online để xin ý kiến rộng rãi của 

khách hàng,…  

4. Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đã 

tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các 

sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng 

trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt nhất 

cho Nhân dân: 

- Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019, yêu cầu 

các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm 

CCHC: Rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp chưa hài lòng; đẩy mạnh đổi mới phong cách, phương pháp 

làm việc, gắn CCHC trong từng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; rà 

soát, hợp nhất các Ban Quản lý dự án thuộc UBND tỉnh, kiện toàn và giảm đầu 

mối các tổ chức phối hợp liên ngành, giải thể các tổ chức không hoạt động, hoạt 

động không hiệu quả; tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các chức năng, tiện ích 
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của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm); 

rà soát, tinh chỉnh thông tin và quy trình TTHC; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến;... 

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận một của các cấp trên địa bàn tỉnh
1
, trong đó yêu cầu: chuyển 

toàn bộ quy trình TTHC sang trạng thái cho phép nộp hồ sơ trực tuyến; tổ chức 

truyền thông, khuyến khích và hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, 

thanh toán trực tuyến, đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; bố trí 

lực lượng theo dõi, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nhiều khó khăn, 

vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC ở trạng thái trực tuyến;… Kết 

quả, trong thời gian 22 ngày thực hiện cách ly xã hội, các cơ quan hành chính 

thuộc tỉnh đã tiếp nhận tiếp nhận, giải quyết 5.311 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 

29,87%; hồ sơ được thanh toán trực tuyến thành công là 291 hồ sơ, với tổng số 

phí, lệ phí thu được trên 19.317.000 đồng. 

- Chỉ đạo việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giải 

quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương bằng nhiều 

nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt: yêu cầu tiến hành rà soát, hoàn thiện, cải tiến các 

quy trình công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự chặt 

chẽ, thống nhất, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp, đặc biệt là trách 

nhiệm của người đứng đầu của từng bộ phận chuyên môn đối với mỗi công việc, 

nhiệm vụ được giao; lấy kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, xếp 

loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; người đứng đầu phải chịu trách 

nhiệm chính đối với chất lượng hồ sơ công việc, TTHC, dự thảo văn bản trình 

UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền, kể cả trong 

những lĩnh vực đã phân công cho cấp phó;… 

- Ban hành kế hoạch triển khai Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình 

tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình CCHC 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại tỉnh, 

phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đã báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện tại tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

- Giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến năm 2020 để tạo động lực phấn đấu cho các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. Mức giao cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là 40% - 45% trên tổng số hồ sơ phát 

sinh của TTHC được công bố thực hiện trực tuyến; khối UBND cấp huyện từ 30% 

- 35%; UBND cấp xã từ 20% - 25%.  

- Chỉ đạo thống nhất việc thực hiện gửi, nhận văn bản, hồ sơ TTHC lĩnh vực 

đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên môi trường điện 

                                           
1
 Công văn số 2964/UBND-KSTT ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 3746/UBND-KSTT ngày 

17/4/2020 của UBND tỉnh 
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tử, không gửi kèm theo văn bản, hồ sơ giấy để tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng 

cao hiệu quả phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC. 

5. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai các giải pháp quyết liệt, cụ thể để nâng 

cao hiệu quả công tác CCHC. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 

2019 để đánh giá những mặt đã đạt được, hạn chế, tồn tại, xác định phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 giúp các phòng, ban, đơn vị thuộc và 

trực thuộc nắm chắc tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện. UBND các 

huyện công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của UBND cấp 

xã, Trạm Y tế và các đơn vị trường học trên địa bàn.  

Tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc 

phục hạn chế, những vấn đề chưa hài lòng, nâng cao hiệu quả CCHC và chất 

lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là giải quyết hồ sơ 

TTHC. Đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Nội vụ trong việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, 

tăng cường thông tin truyền thông và hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thực 

hiện TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện qua dịch vụ bưu chính 

công ích,... Thực hiện đánh giá, nhận xét định kỳ (tháng/quý) kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC của từng cán bộ, công chức, viên chức. Giao chỉ tiêu hồ sơ đúng và sớm 

hạn cho các đơn vị (Cục Thuế tỉnh); giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các cơ 

quan, đơn vị (UBND thành phố và huyện Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, 

Khánh Vĩnh). 

Về thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC định kỳ, hầu hết các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm theo quy định của UBND tỉnh tại Văn bản số 

910/UBND ngày 01/3/2012, hướng dẫn của Sở Nội vụ tại các Văn bản số 

932/SNV-CCHC ngày 11/5/2012, Văn bản số 2617/SNV-CCHC ngày 22/11/2017. 

Báo cáo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đạt chất lượng tốt, đầy đủ nội 

dung, có đánh giá, kiến nghị cụ thể (các Sở: Thông tin và Truyền thông, Khoa học 

và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Cục Thuế, Cục 

Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã 

Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, 

Trường Đại học Khánh Hòa,...). Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Cam 

Lâm là 2 đơn vị gửi báo cáo trễ hạn. Riêng báo cáo CCHC của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chưa tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả đối với các nội dung được phân 

công chủ trì trong Kế hoạch CCHC tỉnh. 

6. Công tác tuyên truyền CCHC năm 2020 tiếp tục hướng đến việc nâng cao 

nhận thức, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC của tỉnh, đảm bảo kết quả 

CCHC được phổ biến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thống nhất 

nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó nâng 

cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, 

tuyên truyền CCHC về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến 
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qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp CCHC, các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp bằng hình thức trực quan, trên cổng/trang thông tin điện tử, 

thông qua các hội nghị, hội thảo, đối thoại, báo, đài,... Thống nhất tuyên truyền 

trực quan tại Bộ phận Một cửa với các khẩu hiệu: “Sự hài lòng của Nhân dân là 

mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”; “Dân chủ, nhanh gọn, đúng 

luật”; “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”; “Hãy nộp hồ 

sơ điện tử để góp phần phòng, chống covid-19”;… 

Một số cơ quan, địa phương vẫn tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả các 

phương châm, khẩu hiệu tuyên tuyền để nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức đề 

cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Sở Tư pháp thực hiện khẩu 

hiệu “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn 

nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ). UBND huyện Khánh Vĩnh với khẩu 

hiệu “Khi bị từ chối tiếp nhận hồ sơ, khách hàng được quyền yêu cầu cơ quan Nhà 

nước trả lời bằng văn bản”. UBND thị xã Ninh Hòa với khẩu hiệu “Cán bộ, công 

chức quyết tâm thực hiện tốt 5 biết, 5 rõ, 3 không, 3 thể hiện (5 biết gồm: biết 

nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; 5 rõ 

gồm: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; 3 không gồm: 

không chậm trễ trong giải quyết công việc, TTHC, không sách nhiễu, phiền hà 

Nhân dân, không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; 3 thể hiện gồm: tôn trọng 

trong quan hệ, giao tiếp, văn minh trong giao tiếp, giải quyết công việc, gần gũi). 

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương tham mưu các giải 

pháp đồng bộ để tiếp tục đẩy mạnh truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh. Đã chuyển trên 15.000 tờ rơi đến các Sở, ngành, UBND cấp 

huyện, các xã, phường, thị trấn để cung cấp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 

xây dựng 02 TVC quảng cáo kết quả dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để phát trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, phát trên các nền tảng mạng xã hội từ 

ngày 15/4 đến hết ngày 30/4/2020. Đã gửi phiếu khảo sát online để xin ý kiến rộng 

rãi của khách hàng thông qua email, tin nhắn SMS và trên trang thông tin điện tử, 

kết quả có 91,15% khách hàng hài lòng với dịch vụ công trực tuyến do Trung tâm 

cung cấp. Đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giới 

thiệu Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đến hơn 200 đại diện các 

cơ quan Đảng, Đoàn thể, Hội, Hiệp hội trong tỉnh. 

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với UBND thành phố Nha Trang 

tổ chức phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp; thông tin, tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 

y tế hộ gia đình, mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử. Đã thực hiện được 

100m
2
 pano, 574 băng-rôn, 121 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe và 495 lượt 

phát trên hệ thống đài truyền thanh. Ngành Thuế đã thực hiện 5.710 tư vấn hỗ trợ 
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cho người nộp thuế; tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả Chương trình “Đồng hành 

cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. Ngành Hải quan tiếp nhận và trả lời 209 phản 

ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hải quan; 

tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả “Tổ tư vấn cấp Cục, cấp Chi cục”. Ngành Công 

an tổ chức 19 lớp huấn luyện, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 1.639 đội viên. 

Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 24 chuyên mục CCHC 

(10 phút) và lồng ghép các nội dung tuyên truyền về CCHC trong các chuyên đề, 

chuyên mục xây dựng Đảng, Kinh tế, Thuế, Công đoàn,...; 24 chuyên mục họp thư 

truyền hình phản ánh những vấn đề bức xúc của cá nhân, tổ chức và trả lời của các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

Cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh đã quản trị, đăng tải cập nhật 170 tin bài, 

văn bản CCHC của Trung ương và của tỉnh, cập nhật kịp thời các thông tin CCHC 

quan trọng, thu hút thêm 256.149 lượt truy cập, nâng tổng số lượng truy cập lên 

hơn gần 2,1 triệu lượt sau 05 năm hoạt động. Đã tương tác và giải đáp hàng trăm 

vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan 

đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông. 

7. Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra 13/35 cơ quan, 

đơn vị, địa phương. Bên cạnh việc kiểm tra toàn diện công tác CCHC trên tất cả 

các lĩnh vực, còn tiến hành kiểm tra chuyên đề về việc tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ trên Phần mềm một cửa điện tử; về lĩnh vực tài chính công. 

Trong tháng 5/2020, Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ 

tài liệu; tham mưu UBND tỉnh đón tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra CCHC do Phó 

Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn. Thông báo kết luận của Phó 

Thủ tướng thường trực đã đánh giá cao kết quả công tác CCHC của tỉnh đạt được 

ở nhiều lĩnh vực, nội dung CCHC, trong đó nổi bật nhất là cải cách TTHC, thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ hành chính công trực 

tuyến. 

43/44 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC 

năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. Trong đó, có 12 cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành hoặc đang tiến hành kiểm tra, gồm: Các 

Sở Du lịch, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý 

Khu kinh tế Vân Phong, Ban Dân tộc, Cục Hải quan; UBND thành phố Cam 

Ranh, huyện Diên Khánh; Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang, 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Trường Đại học Khánh Hòa. 

II. KẾT QUẢ TRỌNG TÂM TRÊN CÁC LĨNH VỰC CCHC 

1. Cải cách thể chế, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp 
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Trong 06 tháng đầu năm, các Sở đã trình UBND tỉnh ban hành, tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND thông qua 21 văn bản quy phạm pháp luật (04 nghị 

quyết, 17 quyết định), kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của 

hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. 

Các Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, 

quy chế, quy định quan trọng góp phần cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh: Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020; kế hoạch 

hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2020; quy chế quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 

2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, 

thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nghiện trên địa bàn tỉnh;... 

Sở Công Thương đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ cắt 

giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất và kinh doanh khí; 

xem xét điều chỉnh giá bán điện để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do bị 

ảnh hưởng của dịch Covid-19; xem xét giảm giá điện, giá xăng dầu và hỗ trợ thúc 

đẩy xuất khẩu nông, thủy sản trong bối cảnh dịch Covid-19. Đã báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết 

những vướng mắc trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối 

tượng cai nghiện ma túy tự nghiện trên địa bàn tỉnh; quy chế quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực 

tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý trên 

địa bàn tỉnh. 

Thanh tra tỉnh đã triển khai Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng 

chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đã phát hiện trên 3.000 

trường hợp bị chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở đó, đã 

tham mưu ban hành kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm 2020, nhằm đảm bảo 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

Ngày 04/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, 

thu hút hơn 180 doanh nghiệp tham gia, với mục tiêu tháo gỡ khó khăn trong sản 

xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp do bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và 
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những vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai, chính sách thuế, tiền 

thuê đất,… Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối 

thoại với doanh nghiệp và đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 

vào ngày 23/6/2020 với sự tham dự của 484 đại biểu là các doanh nghiệp, sở, ban, 

ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành bảo hiểm xã 

hội, ngân hàng, cơ quan thông tấn báo chí. 

Bên cạnh đó, các ngành Bảo hiểm xã hội, Công an tổ chức trên 61 Hội nghị 

đối thoại, tuyên truyền về chính sách của ngành, thu hút 4.608 người, đội viên 

tham gia (ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức 42 Hội nghị với 2.969 người tham gia; 

ngành Công an tổ chức 19 Hội nghị với 1.639 đội viên tham gia). Ngành Thuế tổ 

chức tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế năm 2020 với chủ đề “Tháng cao điểm 

đồng hành cùng người nộp thuế” từ ngày 15/02/2020 - 30/03/2020. 

2. Cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung 

cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến 

Trong kỳ, Văn phòng UBND tỉnh đã thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành 

22 quyết định công bố danh mục TTHC, trong đó có 59 thủ tục ban hành mới, 60 

thủ tục sửa đổi, bổ sung, 78 thủ tục bị bãi bỏ. Ban hành 30 quyết định phê duyệt 

379 quy trình nội bộ giải quyết TTHC ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng số 

TTHC ở 03 cấp hành chính tỉnh hiện nay là 1.829 thủ tục. Toàn bộ được công khai 

theo đúng quy định; cập nhật đầy đủ, đồng bộ trên Trung tâm dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh để phục vụ công khai, tra cứu thủ tục và giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối 

dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đã phối 

hợp triển khai rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa và đồng bộ mã lĩnh vực, mã thủ tục 

theo quyết định công bố của UBND tỉnh và cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia. Tổng số quy trình TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tỉnh hiện tại là 2.096, trong đó cấp tỉnh là 1.633, cấp huyện là 285, cấp 

xã là 178. Tổng số quy trình TTHC cho phép thực hiện trực tuyến là 797 (mức độ 

3 là 385, mức độ 4 là 412); cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, 

nghĩa vụ tài chính là 463 quy trình TTHC. 

Nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay được các cơ quan, đơn vị, địa 

phương duy trì thực hiện mang lại kết quả tích cực như: mô hình “Trao Giấy báo 

tử, Trích lục khai tử tại gia đình của công dân chết tại đơn vị cấp xã” của thành 

phố Nha Trang; triển khai hợp nhất, tinh gọn một số tờ khai đất đai để loại bỏ các 

thông tin trùng lắp, không cần thiết, với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ 

chức trong việc thực hiện TTHC, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, 

quản lý nhà nước tại huyện Khánh Vĩnh,... 

Kể từ quý III/2020, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Trung tâm lý lịch tư pháp 

Quốc gia để giải quyết liên thông thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 
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Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, thay vì phối hợp với Công 

an tỉnh như trước đây. Việc luân chuyển hồ sơ, kết quả xác minh được thực hiện 

dưới dạng file điện tử, thông qua Phần mềm phối hợp tra cứu, xác minh của Bộ Tư 

pháp. 

Kết quả cung cấp dịch vụ công từ 01/01/2020 đến 30/6/2020: 

Khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế 

Vân Phong, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp 

nhận 266.985 hồ sơ; giải quyết và trả kết quả 245.507 hồ sơ, trong đó sớm và đúng 

hạn 241.127 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,22%, trễ hạn 4.380 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,78%. 

Trong đó: 

- Hồ sơ trực tuyến là 52.006 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 21,18%, nâng tổng số hồ sơ 

trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết thành công từ năm 2014 đến nay lên 

267.429 hồ sơ (năm 2014: 38 hồ sơ; năm 2015 tăng lên 352 hồ sơ; năm 2016: 

5.529: hồ sơ; năm 2017: 32.224 hồ sơ; năm 2018: 83.247 hồ sơ; năm 2019: 94.033 

hồ sơ) (Phụ lục 3, 4, 5, 6, 7 đính kèm báo cáo). 

- Hồ sơ thanh toán trực tuyến thành công 2.425 hồ sơ, tổng phí, lệ phí thu 

được là 127.132.500 đồng, nâng tổng số hồ sơ được thanh toán trực tuyến từ năm 

2018 đến nay lên 2.547 hồ sơ, với tổng số tiền là 139.389.408 đồng.  

Hệ thống đã gửi tự động trên 40.000 tin nhắn đến điện thoại di động của 

khách hàng, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết hồ 

sơ đến tổ chức, cá nhân, giảm phiền hà, giảm thời gian và chi phí đi lại cho khách 

hàng. Hệ thống bưu điện đã tiếp nhận/chuyển trả qua dịch vụ bưu chính công ích 

trên địa bàn tỉnh là 101.586 hồ sơ. 

Khối các cơ quan ngành dọc tại tỉnh: Đã giải quyết 1.730.508 hồ sơ (ngành 

công an: 1.130.425 hồ sơ; ngành hải quan: 17.336 hồ sơ; ngành bảo hiểm xã hội: 

367.727 hồ sơ; ngành thuế: 5.538 hồ sơ; ngành kho bạc: 209.419 hồ sơ; Chi nhánh 

Ngân hàng nhà nước tỉnh: 63 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn đạt 100%, trong 

đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.506.228 hồ sơ, đạt tỷ lệ 87,04% trên tổng số 

hồ sơ của toàn khối (ngành công an 1.043.547 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,31% trên tổng số 

lượng hồ sơ của ngành đã giải quyết; ngành hải quan 16.934 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

97,68%; ngành bảo hiểm xã hội 360.088 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,92%; ngành thuế 2.141 

hồ sơ, đạt tỷ lệ 38,66%; ngành Kho bạc Nhà nước: 83.518 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

39,88%). 

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa là một trong 18 tỉnh, thành phố trên cả nước đã 

hoàn thành việc kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tất cả các 

nội dung yêu cầu (đăng nhập một lần, đồng bộ danh mục hồ sơ, đồng bộ trạng thái 

xử lý hồ sơ, thanh toán trực tuyến). Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh đã kết nối và đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tất cả các thủ tục trực tuyến 

được kích hoạt trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đã đồng bộ trạng thái của 
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92.755 hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia sau gần 05 tháng hoàn thành kết 

nối, nằm trong nhóm 10 tỉnh có số lượng hồ sơ được đồng bộ trạng thái nhiều 

nhất. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 quyết định kiện toàn, sắp 

xếp, điều chỉnh, đổi tên tổ chức bộ máy, tổ chức lại, hợp nhất theo hướng tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả: Đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

của Sở Công Thương. Thành lập Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em 

tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập Trung 

tâm Công tác xã hội tỉnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em; đổi tên Trung tâm Công nghệ 

thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và kiện toàn cơ cấu tổ chức; điều chỉnh cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh. 

Ngành thuế đã triển khai hợp nhất 07 Chi cục Thuế thành 03 Chi cục Thuế 

khu vực là Nam Khánh Hòa, Tây Khánh Hòa và Bắc Khánh Hòa. Hiện bộ máy 

của Cục Thuế tỉnh đã được tinh gọn còn 13 phòng, 03 Chi cục thuế khu vực và 

Chi cục Thuế Nha Trang. Kho bạc Nhà nước giảm 01 đơn vị Kho bạc Nhà nước 

cấp huyện. 

Việc phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế đã được thực hiện theo đúng quy 

định. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên 

chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Giao chỉ tiêu hợp đồng lao 

động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các tổ chức hội năm 2020. Phân bổ biên 

chế hành chính năm 2020 và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, 

văn hóa thể thao và sự nghiệp khác năm 2019, sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 

học 2018 - 2019 theo đúng số thẩm định của Bộ Nội vụ. 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực 

hiện nhiệm vụ liên ngành cơ bản đảm bảo được chất lượng, tiến độ, góp phần vào 

việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đã 

ban hành 05 quy chế phối hợp: Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài 

Phát thanh và Truyền hình; Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; Quy chế thực hiện Chương trình phối 

hợp giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Hiện đang tiếp tục phối hợp 

thẩm định, tham mưu UBND tỉnh thực hiện tinh gọn các tổ chức phối hợp liên 

ngành. 

Trong năm 2019 đến đầu 2020, Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng, tham mưu 

trình Trung ương phê duyệt kế hoạch, đề án sáp nhập 02 xã Diên Lộc và Diên 

Bình thuộc huyện Diên Khánh thành xã Bình Lộc, chỉ đạo triển khai công tác bàn 

giao, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ và các điều kiện có liên quan để xã mới đi 
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vào hoạt động từ ngày 01/3/2020 theo Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH ngày 

11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

4. Xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Trên cơ sở danh mục 319 vị trí việc làm công chức đã được Bộ Nội vụ thẩm 

định, phê duyệt, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành bản mô tả công 

việc và khung năng lực vị trí việc làm của 21 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 01 khối 

UBND huyện và 01 khối UBND thị xã, thành phố (đạt tỷ lệ 100%); phê duyệt 

danh mục vị trí việc làm của 606/678 đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là căn cứ để 

xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, kế hoạch tuyển dụng, nâng ngạch, sử dụng, 

đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm; đẩy mạnh thực hiện và 

nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; chuyển nhiều đơn vị sự nghiệp sang 

tự chủ hoàn toàn, giao tài sản theo cơ chế giao vốn doanh nghiệp trong giai đoạn 

2017 - 2020. 

Trình UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành 

đối với công chức cấp xã và nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh; quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh. Thống kê tính đến ngày 31/12/2019, tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

được bố trí trên địa bàn toàn tỉnh là 2.735 người, trong đó cán bộ cấp xã có 1.398 

người, tỷ lệ 51,12%, công chức cấp xã có 1.337 người, tỷ lệ 48,88%. 

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 06 tháng đầu năm 2020 đối với 

47 trường hợp; lập danh sách đề nghị xét đợt 06 tháng cuối năm 2020 đối với 49 

trường hợp. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt danh sách và kinh phí thực hiện giải quyết chế độ đối với 18 trường hợp; bổ 

sung kinh phí đối với 07 trường hợp. Ban hành hướng dẫn gửi UBND cấp huyện 

thực hiện chuyển đổi ngạch và xếp lương theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV.  

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2019; ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2020; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp xã năm 2020; kế hoạch phát triển nhân lực năm 2020; kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định 

1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đã phối hợp tổ chức 02 lớp bồi dưỡng 

đối với 02 chức danh công chức cấp xã. 

Đối với việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2019: đã tham mưu 

Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả tuyển dụng công chức hành chính năm 

2019; trong đó: xét tuyển 8 trường hợp và thi tuyển 146 trường hợp. Các trường 

hợp xét tuyển đã nhận công tác từ ngày 01/4/2020 và các trường hợp thi tuyển sẽ 

nhận công tác từ ngày 01/8/2020. 

5. Cải cách tài chính công 
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Trong kỳ, tỉnh đã ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài 

chính (03 nghị quyết, 05 quyết định) để quản lý về giá đất, giá tài nguyên khoáng 

sản, giá dịch vụ y tế, dịch vụ công ích. Thực hiện công khai số liệu quyết toán 

ngân sách năm 2019, công khai dự toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy định. 

Đến nay, tất cả các cơ quan hành chính đã triển khai thực hiện cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, cụ thể: Cấp tỉnh: 

54/54 đơn vị; cấp huyện: 150/150 đơn vị; cấp xã: 136/136 xã, phường, thị trấn. Tất 

cả 340/340 đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản. 

Sở Y tế đã giao quyền tự chủ cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe giai đoạn 

2019 – 2021; đang triển khai xây dựng, hoàn thiện phương án tự chủ cho các đơn 

vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2020 – 2022. Đã giao tự chủ toàn bộ chi thường xuyên 

giai đoạn 2020 -2022 đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 11 quyết định giao 

quyền tự chủ giai đoạn 2020-2022 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

Sở Văn hóa và Thể thao đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định 

phân loại đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-

CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ giai đoạn 2020-2022.  

Tổng số đơn vị đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 là 662/662 đơn vị. Trong đó, tự đảm bảo chi đầu 

tư và chi hoạt động: 04 đơn vị; tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động: 35 đơn vị; 

tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: 82 đơn vị; ngân sách bảo đảm toàn bộ 

kinh phí hoạt động: 541 đơn vị (chủ yếu là sự nghiệp giáo dục và trạm y tế). Số 

các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 662/662 tổng số đơn vị được giao 

quyền tự chủ, đạt tỷ lệ 100%. 

Đối với cơ chế tự chủ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 

96/2010/NĐ-CP, tỉnh có 02 đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng được phân loại là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ được 

phân loại là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên. 

Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh được 

đổi mới, hiện đại hóa thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà 

nước điện tử giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh với cơ quan thuế, hải quan và các ngân 

hàng thương mại; mở rộng tài khoản chuyên thu; áp dụng các hình thức thanh toán 

điện tử trong thu nộp ngân sách nhà nước. Đến cuối năm 2019, toàn bộ các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi giao dịch 

với hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh. 
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6. Hiện đại hóa hành chính 

Toàn tỉnh có 156 cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc UBND tỉnh, cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính công 

đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức.  

198 cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã, bao gồm tất cả các cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc tỉnh và các cơ quan của Đảng, các cơ quan ngành dọc và đơn vị sự 

nghiệp đã triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành - Office, với cùng 

một phiên bản thống nhất, được tích hợp chữ ký số và chứng thư số, liên thông 

đồng bộ trên cả ba cấp tỉnh - huyện - xã. Đã hoàn thành triển khai kết nối Hệ 

thống với trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện đồng bộ việc gửi/nhận văn 

bản điện tử giữa Trung ương và địa phương. 

Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng trên tổng số văn 

bản gửi/nhận giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan, đơn vị (đối với cơ 

quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh) đạt 98%, trong đó chuyển hoàn toàn trên 

môi trường mạng không kèm theo văn bản giấy đạt 75%. 

Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành văn bản thông báo danh mục văn bản thực 

hiện gửi hoàn toàn điện tử và văn bản gửi điện tử kèm theo văn bản giấy của Tỉnh 

ủy và các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy. Theo đó, có 6 loại văn bản được gửi 

hoàn toàn dưới dạng điện tử: Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực 

Tỉnh ủy; báo cáo tuần, tháng, quý, chuyên đề, tổng kết; chương trình công tác 

tháng, quý, năm; hướng dẫn, kế hoạch, chỉ thị, chương trình, thông báo, thông tri, 

nghị quyết, quyết định, quy chế; văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân, cơ 

quan, tổ chức; các bản sao y, sao lục và một số văn bản hành chính thông thường 

khác. 

Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai Đề án chuyển đổi áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. Một trong các mục tiêu của Đề án đề ra là đến năm 

2021, toàn bộ 165 HTQLCL tại 277 cơ quan hành chính nhà nước và 01 đơn vị sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi áp dụng thành công HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đánh giá chung 

a) Những mặt đã đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC của tỉnh bám sát mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra và tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, 

trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh 

đạo UBND tỉnh. 

Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đã chủ động tham mưu 
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UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chức năng 

được giao. Trong quá trình triển khai CCHC, đã có sự phân công, phối hợp chặt 

chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham 

gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu CCHC (các Sở: Nội vụ, Tư 

pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn phòng 

UBND tỉnh). Những nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực ngành dọc 

cũng được phối hợp triển khai rất thuận lợi, nhất là phối hợp triển khai kết nối hệ 

thống Văn bản quản lý và điều hành E-Office, thực hiện cơ chế một cửa liên thông 

giải quyết TTHC (thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đất đai, liên 

thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 

tuổi, liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú hỗ trợ/trợ cấp mai táng 

phí - chấm dứt hưởng chế độ bảo trợ xã hội, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp điện từ 

lưới điện trung áp), phối hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. 

Kết quả nổi bật trong 06 tháng đầu năm 2020 là triển khai kịp thời, hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến. Trong thời gian 22 ngày thực hiện cách ly xã hội, các cơ quan hành chính 

thuộc tỉnh đã tiếp nhận tiếp nhận, giải quyết 5.311 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 

29,87%; hồ sơ được thanh toán trực tuyến thành công là 291, với tổng số phí, lệ 

phí thu được trên 19.317.000 đồng (bằng 56,7% so với cả quý I/2020, gấp 1,72 lần 

so với cả năm 2019). Kết quả trên cho thấy mức độ sẵn sàng về kỹ thuật và sự chủ 

động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc chuyển 

trạng thái từ trực tiếp sang trực tuyến rất cao. 

* Kết quả các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh năm 2019 đạt được như sau: 

- Chỉ số CCHC năm 2019 (Par-index) của tỉnh do Bộ Nội vụ thẩm định: kết 

quả Chỉ số CCHC tỉnh đạt 80,91%, xếp vị trí 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. Mặc dù Chỉ số tăng 1,37% so với năm 2018 nhưng vẫn giảm 12 bậc 

về thứ hạng (Sở Nội vụ sẽ có báo cáo đánh giá cụ thể). 

- Chỉ số mức độ hài lòng năm 2019 (SIPAS) do Bộ Nội vụ công bố đạt 

77,64% xếp vị trí 59/63 tỉnh, thành phố, giảm 16 bậc so với năm 2018. 

- Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 (ICT INDEX) 

đạt 48,57% xếp vị trí 17/63 tỉnh, thành phố, giảm 2 bậc so với năm 2018. 

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 (PCI) đạt 65,37 điểm, đứng 

thứ 29/63 tỉnh, thành phố (so với năm 2018 có tăng về điểm số nhưng vẫn giảm 12 

bậc về thứ hạng). 

- Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2019 (PAPI) đạt 

42,16 điểm, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2018. 

Trong năm 2019, việc nhiều sở, ngành liên quan nhiều đến doanh nghiệp 

phải tập trung giải trình hồ sơ theo yêu cầu của các đoàn thanh tra đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, 
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đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, đã có ảnh hưởng nhất định đến 

kết quả các chỉ số đánh giá của tỉnh.  

b) Những mặt chưa làm được 

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ở một số đơn vị còn chưa sâu sát, quyết 

liệt; các công cụ và giải pháp quản lý, điều hành CCHC chưa được áp dụng đồng 

bộ, hiệu quả, chủ yếu là do hạn chế trong nhận thức và trong năng lực chỉ đạo, 

tham mưu CCHC. 

Qua tổng hợp tình hình, kết quả CCHC của các sở, ngành, địa phương và 

qua kiểm tra công tác CCHC, vẫn còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót. Đó là công 

tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến ở một số cơ quan, ở cấp cơ sở chưa 

hiệu quả; việc hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp chưa đồng bộ, thường xuyên. Do vậy, những tiện ích như thanh toán 

trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích mặc dù đem lại rất nhiều thuận lợi, nhưng 

số lượng tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng chưa được như kỳ vọng của tỉnh. 

Sau gần 02 năm triển khai sử dụng Phần mềm một cửa điện tử, đa số cán 

bộ, công chức, viên chức đã dần quen với việc thao tác, xử lý hồ sơ TTHC trên 

Phần mềm một cửa điện tử, kỹ năng từng bước được nâng cao, đáp ứng được yêu 

cầu nghiệp vụ chuyên môn, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ chưa thành 

thạo, xử lý đối phó, dẫn đến tình trạng chưa đồng bộ giữa hồ sơ điện tử với hồ sơ 

giấy, không phản ánh đúng thực tế giải quyết hồ sơ, gây khó khăn cho công tác 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận và công tác thống kê, tổng hợp, đánh 

giá của cơ quan thẩm quyền. 

Mặc dù chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ngày càng giảm rõ rệt, hiện chỉ 

còn 1,78%, tuy nhiên có sự cách biệt quá lớn giữa khối UBND cấp huyện với 03 

khối còn lại. Hiện tỷ lệ hồ sơ trễ hạn là 11,31%, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai (cao 

nhất là UBND huyện Vạn Ninh - 19,09%, kế tiếp là UBND thành phố Cam Ranh - 

18,41%, Nha Trang - 14,51%). Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ở lĩnh vực đầu tư 

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn khá cao (5,61%) (chưa đạt mục tiêu kế hoạch 

CCHC tỉnh đặt ra là dưới 3% đối với các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đầu tư, xây 

dựng,...). 

Số lượng hồ sơ được thanh toán trực tuyến trong 06 tháng đầu năm tăng rất 

mạnh, đạt 2.425 hồ sơ, gấp gần 20 lần so với cả năm 2018 và 2019, tuy nhiên mới 

chỉ phát sinh ở 35/168 cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 20,83%). Trong 

đó, khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 05/15 cơ quan, UBND cấp 

huyện là 02/08, Văn phòng đăng ký đất đai là 03/09, UBND cấp xã là 25/136. 

Việc đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp ở 

một số ngành còn chậm. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường 
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xuyên hoặc tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thấp. 

2. Kiến nghị và đề xuất 

Trên cơ sở tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả công tác CCHC 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ nhận thấy hầu hết khó khăn, 

vướng mắc mà các cơ quan, đơn vị, địa phương gặp phải xuất phát từ các quy định 

của Trung ương; đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất, kiến nghị Trung ương 

giải quyết, tháo gỡ, hướng dẫn trong các báo cáo CCHC định kỳ, báo tổng kết 

Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020. 

Sau đây là một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ của 

UBND tỉnh và các Sở tham mưu quản lý ngành, lĩnh vực. 

a) Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị UBND tỉnh phân quyền cho các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC đối với các TTHC do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận, giải quyết 

và trả kết quả theo cơ chế một cửa. 

b) Về thao tác, xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử và hướng dẫn 

nghiệp vụ 

- UBND thành phố Nha Trang kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, quán 

triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên xử lý hồ sơ liên thông cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo đúng quy trình đã được phê duyệt, bảo đảm 

sự đồng bộ với hồ sơ giấy thực tế, tránh tình trạng xử lý đối phó, thực hiện trả lời 

liên thông trên Phần mềm ngay khi tiếp nhận mà chưa có kết quả giải quyết hồ sơ 

giấy thực tế (thời gian phân bổ cho bảo hiểm xã hội là 05 ngày làm việc). 

- Kể từ khi đi vào vận hành đến nay, chức năng và tiện ích của Phần mềm 

một cửa điện tử liên tục được cập nhật, bổ sung. Do đó, tài liệu hướng dẫn nghiệp 

vụ xử lý, tác nghiệp hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử được biên soạn từ tháng 

02/2019 cần được biên soạn cập nhật mới. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh tiếp tục biên soạn cập nhật tài liệu 

hướng dẫn nghiệp vụ thao tác, xử lý hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử, 

chú ý đến các quy trình giải quyết ở một số TTHC liên thông phức tạp như đất đai, 

lao động, nội vụ, liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo 

hiểm y tế - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi;... 

c) Về giao và cập nhật thời gian trên Phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh 

Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh khi giao nhiệm vụ cần đảm bảo thời 

gian cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hoặc tham mưu phù hợp, 

thời hạn giao việc cần trừ những ngày nghỉ hàng tuần hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết; 

đối với các văn bản của Trung ương gửi về cần nhanh chóng chuyển cho các cơ 
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quan, đơn vị thực hiện hoặc tham mưu. 

Đối với nội dung kiến nghị này, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh 06 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, đến nay thời hạn giao 

việc ngắn, gấp rút, ngày cuối của thời hạn rơi ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ 

vẫn còn phổ biến, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

d) Về phối hợp tham gia ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương 

Để công tác phối hợp, giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đạt chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và  

Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh, Sở Tài chính góp ý các cơ quan, đơn vị, 

địa phương khi gửi văn bản lấy ý kiến hoặc đề nghị tham gia phối hợp cần đề xuất 

thời hạn hợp lý để cho cơ quan được đề nghị có thời gian nghiên cứu, kết quả phối 

hợp đạt chất lượng tốt hơn. 

đ) Về nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC 

Sở Nội vụ đề nghị 16 cơ quan, đơn vị, địa phương (02 sở, 04 UBND huyện, 

09 UBND xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang) có hồ sơ trễ hạn 

từ 3% trở lên khẩn trương rà soát, thực hiện quyết liệt các giải pháp để chấn chỉnh 

kịp thời, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong những tháng tiếp theo. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát 

và hoàn thành các nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm. Đối với các nhiệm vụ quan 

trọng, phức tạp đã bố trí thời gian triển khai cả năm 2020, cơ quan chủ trì cần phải 

nghiên cứu triển khai ngay. 

2. Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh Danh mục các lĩnh vực và dự án thu hút đầu 

tư; hướng dẫn các tiêu chí, điều kiện và quy trình để các nhà đầu tư lựa chọn và 

đăng ký đầu tư một cách thuận lợi, minh bạch. Tổ chức đối thoại với Doanh 

nghiệp, nhà đầu tư lần 2 - năm 2020. 

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 04 chương trình kinh tế - xã hội; xây 

dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.  

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ CCHC và triển khai đánh giá, xếp hạng 

CCHC năm 2020. 

- Mở rộng danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực 

tuyến, thực hiện bưu chính công ích. Triển khai rà soát, tinh chỉnh thông tin và 

quy trình, biểu mẫu, cách thức thực hiện TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ thanh toán trực tuyến, 
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quản lý, sử dụng biên lai điện tử. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; triển khai kế hoạch thi nâng ngạch 

từ cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính; thẩm định kết quả 

xét thăng hạng đối với ngành giáo dục và đào tạo; thực hiện tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

- Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức triển khai Đề án thí điểm định lượng hóa 

công việc, xác định và phân giao công việc theo vị trí việc làm cơ sở định lượng 

hóa kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức; tổ chức triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu Dân cư điện tử. 

- Tiếp tục triển khai kết nối Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh Khánh Hòa với Cổng Dịch vụ công quốc gia; mở rộng danh mục dịch vụ công 

trực tuyến được tích hợp theo lộ trình của Chính phủ. 

- Tập trung triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; xây dựng Chương trình CCHC tỉnh giai 

đoạn 2021–2030; Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 

2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. 

Sở Nội vụ kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (B/c-VBĐT); 

- TT. HĐND tỉnh và các Ban (B/c-VBĐT); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c-VBĐT); 

- Thành viên BCĐ CCHC tỉnh (B/c-VBĐT); 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp (VBĐT); 

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã (VBĐT); 

- Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TT CCHC tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, CCHC, MH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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PHỤ LỤC 1 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-SNV ngày        /7/2020 của Sở Nội vụ) 
______________________________________________________________ 

 

TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

I CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

1 Tiếp tục rà soát, hoàn 

thiện và thực hiện đồng 

bộ, quyết liệt các biện 

pháp đẩy mạnh xã hội 

hóa một số lĩnh vực dịch 

vụ sự nghiệp công, đổi 

mới cơ chế hoạt động, cơ 

chế tài chính đối với các 

đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc tỉnh 

Đề án của 

từng lĩnh vực 

được UBND 

tỉnh phê duyệt 

Trong năm 

2020 

- Các Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Lao 

động, Thương binh và 

Xã hội, Văn hóa và 

Thể thao xây dựng và 

trình UBND tỉnh Đề 

án 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tổng hợp, đôn đốc 

- Các Sở: Tài chính, 

Nội vụ phối hợp với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chưa 

báo cáo cập nhật. 

- Sở Y tế: Đã giao quyền tự chủ 

cho Trung tâm Chăm sóc sức 

khỏe giai đoạn 2019 - 2021. 

- Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội: Thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh, hiện đang tiếp tục 

nghiên cứu, phối hợp, hoàn thiện 

02 Đề án  “Tiếp nhận, chăm sóc 

đối tượng tự nguyện” và “Tiếp 

nhận, chăm sóc, can thiệp, giáo 

dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật 

có thu phí”. 

2 Tiếp tục triển khai 

Chương trình Phát triển 

nhân lực tỉnh giai đoạn 

2016 - 2020 

 

- Kế hoạch 

triển khai 

hàng năm 

- Quyết định 

điều chỉnh, 

Theo Kế 

hoạch của 

từng khối, 

từng lĩnh 

vực 

Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp với Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội, Ban Dân 

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển 

nhân lực tỉnh năm 2020 và Quyết 

định thay thế, xác định lại thành 

viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc 

Ban chỉ đạo Chương trình phát 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

sửa đổi, bổ 

sung các cơ 

chế chính 

sách liên quan 

đến phát triển 

nhân lực 

tộc,… tham mưu 

UBND tỉnh 

triển nhân lực tỉnh. 

3 Tiếp tục triển khai Đề án 

“Nâng cao chất lượng 

đào tạo của các trường 

trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp đáp ứng 

yêu cầu phát triển nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 

2017-2020”. Tổng kết 

Đề án 

- Đề án và các 

chính sách 

triển khai 

được UBND 

tỉnh phê 

duyệt, ban 

hành 

- Báo cáo, 

Hội nghị tổng 

kết 

Theo tiến độ 

Đề án được 

phê duyệt 

Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan thực hiện 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch triển khai chương 

trình phát triển nhân lực năm 2020 

(Quyết định số 1143/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2020).  

Hiện Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội đang xây dựng kế hoạch 

tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

cho đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lý của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, dự kiến triển khai 

trong quý III/2020. 

4 Tiếp tục rà soát, điều 

chỉnh Danh mục các lĩnh 

vực và dự án thu hút đầu 

tư; hướng dẫn các tiêu 

chí, điều kiện và quy 

trình để các nhà đầu tư 

lựa chọn và đăng ký đầu 

Danh mục 

nằm trong kế 

hoạch xúc 

tiến được 

UBND tỉnh 

phê duyệt và 

công bố trên 

Trong năm 

2020 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính tham 

mưu danh mục 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn, kiểm 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa báo 

cáo cập nhật. 



3 

 

TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

tư một cách thuận lợi, 

minh bạch 

Cổng thông 

tin điện tử của 

tỉnh và Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư 

tra, xử lý các cơ quan, 

đơn vị không chấp 

hành 

5 Tổ chức đối thoại với 

Doanh nghiệp, nhà đầu 

tư 

Các hội nghị, 

hội thảo 

Trong năm 

2020 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì tham mưu tổ 

chức 

- Cục Thuế tỉnh, Cục 

Hải quan tỉnh, Kho bạc 

Nhà nước, Bảo hiểm 

xã hội tỉnh tham mưu 

tổ chức 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham 

mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 

đối thoại với doanh nghiệp lần 1- 

năm 2020 vào ngày 04/6/2020; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham 

mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 

đối thoại với doanh nghiệp và đẩy 

mạnh phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt vào ngày 

23/6/2020. 

- Bảo hiểm xã hội, Công an tổ 

chức trên 61 Hội nghị đối thoại, 

tuyên truyền về chính sách của 

ngành với hút 4.608 lượt tham gia. 

6 Tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện 4 chương 

trình kinh tế - xã hội; xây 

dựng phương hướng 

nhiệm vụ cho giai đoạn 

tiếp theo 

Các báo cáo, 

dự thảo trình 

Tỉnh ủy; 

HĐND tỉnh 

Trong Quý 

II/2020 

Các sở thường trực 

chương trình tham 

mưu UBND tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã trình Ban Cán sự 

đảng UBND tỉnh dự thảo báo cáo 

tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 

số 06-NQ/TU ngày 11/7/2016 của 

Tỉnh ủy Khánh Hòa về Chương 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 

(Văn bản số 436/SNN-VPĐP 

ngày 24/02/2020). 

- Chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi: Ban Dân tộc 

đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch thực hiện Chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2020.  

- Chương trình phát triển đô thị 

tỉnh: Sở Xây dựng chưa báo cáo 

cập nhật. 

- Sở Nội vụ đã tham mưu Ban cán 

sự Đảng báo cáo Tỉnh ủy về tình 

hình triển khai và thực hiện 

chương trình phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh giai đoạn 2016 - 

2020; báo cáo việc thực hiện tham 

mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Đề án "Chương trình quốc gia về 

học tập ngoại ngữ cho cán bộ, 

công chức, viên chức". 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

7 Triển khai Phần mềm hỗ 

trợ lập kế hoạch và xử lý 

chồng chéo, trùng lắp 

trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Phần mềm 

được đưa vào 

sử dụng 

Trong năm 

2020 

Thanh tra tỉnh chủ trì 

phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông 

thực hiện 

  Thanh tra tỉnh đã triển khai Phần 

mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý 

chồng chéo trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra doanh nghiệp, đã 

phát hiện trên 3.000 trường hợp bị 

chồng chéo trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra 

8 Tổ chức tổng kết việc 

thực hiện điểm đ khoản 1 

Mục II Kế hoạch cải 

cách hành chính tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 

2016 - 2020 ban hành 

kèm theo Quyết định số 

3777/QĐ-UBND ngày 

25/12/2015 

Các báo cáo 

tổng kết 

Trong Quý 

III/2020 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với 

các ngành, cơ quan 

liên quan tham mưu 

UBND tỉnh 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã báo cáo UBND tỉnh 

kết quả triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp và dịch vụ nông thôn 

giai đoạn 2017 - 2020 và đề xuất 

chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021 

2025 (Báo cáo số 1592/BC-SNN 

ngày 25/5/2020). 

II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 Tiếp tục rà soát, đề xuất 

phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, cắt 

giảm giấy tờ, hồ sơ, rút 

ngắn thời gian giải quyết 

so với văn bản quy phạm 

pháp luật 

 

Báo cáo kết 

quả rà soát 

thủ tục hành 

chính 

 

Trong năm 

2020 

- Các sở, ban, ngành, 

địa phương thực hiện 

rà soát, đề xuất. 

- Văn phòng UBND 

tỉnh tổng hợp, đánh giá 

chất lượng rà soát theo 

Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP; 

- Sở Văn hóa và Thể thao đã rà 

soát, tham mưu UBND tỉnh giảm 

02 thành phần hồ sơ trong TTHC 

“tiếp nhận thông báo sản phẩm 

quảng cáo trên bảng quảng cáo, 

băng rôn” là “bản sao giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh” và “văn 

bản chứng minh sự hợp chuẩn, 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

 phối hợp với các đơn 

vị có liên quan triển 

khai thực thi phương 

án đơn giản hóa, sáng 

kiến cải cách thủ tục 

hành chính thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh. 

hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ”.  

- UBND huyện Khánh Vĩnh đang 

triển khai tích hợp, tinh gọn một 

số tờ khai đất đai, để loại bỏ các 

thông tin trùng lắp, không cần 

thiết. 

2 Rà soát, đề xuất thí điểm 

liên thông nhóm thủ tục 

hành chính tại các cấp 

chính quyền trên địa bàn 

tỉnh 

 

Quyết định 

công bố nhóm 

thủ tục hành 

chính liên 

thông trên địa 

bàn tỉnh 

Trong năm 

2020 

Văn phòng UBND tỉnh 

chủ trì, phối hợp với 

Sở Nội vụ tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo 

các sở, ban, ngành 

thực hiện 

  UBND huyện Khánh Vĩnh đang 

triển khai thí điểm ghép nối liên 

thông 02 TTHC đăng ký kết hôn 

với TTHC cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

III CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

1 Rà soát, tinh chỉnh thông 

tin, quy trình thủ tục 

hành chính trên Trung 

tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa 

Toàn bộ 

thông tin, nội 

dung, quy 

trình, cách 

thức thực hiện 

thủ tục hành 

chính trên 

Trung tâm 

Dịch vụ hành 

chính công 

trực tuyến 

Quý II/2020 Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông, các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

tổ chức triển khai 

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông, 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp 

triển khai rà soát, tái cấu trúc, 

chuẩn hóa và đồng bộ mã lĩnh 

vực, mã thủ tục theo quyết định 

công bố của UBND tỉnh và cơ sở 

dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia. Tổng số quy trình 

TTHC trên Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến tỉnh 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

tỉnh được cập 

nhật đầy đủ, 

kịp thời, 

chính xác và 

tinh gọn 

hiện tại là 2.096, trong đó cấp tỉnh 

là 1.633, cấp huyện là 285, cấp xã 

là 178. Tổng số quy trình TTHC 

cho phép thực hiện trực tuyến là 

797 (mức độ 3 là 385, mức độ 4 là 

412); cho phép thực hiện thanh 

toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa 

vụ tài chính là 463 quy trình 

TTHC. 

2 Xây dựng Quy chế thực 

hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tại 

tỉnh Khánh Hòa 

Quyết định 

ban hành Quy 

chế của 

UBND tỉnh 

Quý II/2020 Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan 

liên quan ban hành 

Sở Nội vụ đang nghiên cứu, xây 

dựng Quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa. 

3 Tiếp tục rà soát, công bố 

danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết trực 

tuyến qua mạng tin học ở 

mức độ 3, 4 theo cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh công bố 

Danh mục thủ 

tục hành 

chính thực 

hiện tiếp 

nhận, giải 

quyết trực 

tuyến mức độ 

Trong năm 

2020 

Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

phối hợp với Sở Nội 

vụ, Văn phòng UBND 

tỉnh và các sở, ngành, 

địa phương tham mưu 

công bố Danh mục thủ 

tục hành chính trực 

tuyến; đồng thời chủ 

trì tham mưu các giải 

Sở Thông tin và Truyền thông đã 

chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, 

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, 

thẩm định, trình UBND tỉnh dự 

thảo quyết định danh mục TTHC 

cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, 

thanh toán trực tuyến, thực hiện 

dịch vụ bưu chính công ích. 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

3, 4 được 

công khai trên 

các phương 

tiện thông tin 

đại chúng, 

Trung tâm 

Dịch vụ Hành 

chính công 

trực tuyến 

pháp kỹ thuật và 

hướng dẫn việc tổ 

chức triển khai thực 

hiện 

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1 

 

 

 

Tiếp tục rà soát, kiện 

toàn tổ chức bộ máy các 

cơ quan hành chính tỉnh 

 Theo tiến độ 

của Trung 

ương  

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương xây dựng 

Đề án, gửi Sở Nội vụ 

thẩm định, trình 

UBND tỉnh 

- Sở Nội vụ đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành 15 quyết định kiện 

toàn, sắp xếp, điều chỉnh, đổi tên 

tổ chức bộ máy, tổ chức lại, hợp 

nhất theo hướng tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả. 

- Cục Thuế đã triển khai hợp nhất, 

7 chi cục thuế trực thuộc thành 3 

chi cục thuế khu vực là Nam 

Khánh Hòa, Tây Khánh Hòa, Bắc 

Khánh Hòa. 

- Bảo hiểm xã hội giảm 01 đầu 

mối cấp phòng và 01 bảo hiểm xã 

hội cấp huyện. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh giảm 01 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp 

huyện. 

2 

 

 

 

Tiếp tục rà soát, kiện 

toàn và đổi mới cơ chế 

hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp công lập (Nghị 

quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017) 

QĐ của 

UBND tỉnh 

Theo tiến độ 

Chương 

trình hành 

động của 

Trung ương 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương xây dựng 

Đề án, gửi Sở Nội vụ 

thẩm định, trình 

UBND tỉnh  

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu 

UBND tỉnh ban hành: 

- 02 quyết định kiện toàn, sắp xếp, 

đổi tên, điều chỉnh cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tỉnh; Trung tâm Công 

nghệ thông tin thành Trung tâm 

Công nghệ thông tin Tài nguyên 

và Môi trường; 

- 01 quyết định thành lập Trung 

tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ 

trẻ em tỉnh trực thuộc Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội. 

3 

 

 

 

Xây dựng và triển khai 

đề án đổi mới cơ chế 

hoạt động, cơ chế tài 

chính của các đơn vị sự 

nghiệp công lập gắn với 

đẩy mạnh xã hội hóa 

Kế hoạch 

triển khai 

được UBND 

tỉnh ban hành 

Theo tiến độ 

triển khai 

của Trung 

ương 

Sở Tài chính chủ trì 

phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tham 

mưu xây dựng Kế 

hoạch 

Chưa phát sinh trong 6 tháng đầu 

năm 2020 

Các đề án 

được UBND 

tỉnh phê duyệt 

- Các sở, ngành, địa 

phương xây dựng Đề 

án theo tiến độ triển 

khai của Trung ương 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

và Chương trình hành 

động số 12-CTr/TU 

của Tỉnh ủy 

- Các Sở: Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, 

Nội vụ thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê 

duyệt đề án 

4 

 

 

 

Thực hiện chuẩn hóa vị 

trí việc làm 

95% cán bộ, 

công chức, 

viên chức đạt 

chuẩn theo 

yêu cầu vị trí 

việc làm 

Trong Quý 

III/2020 

- Sở Nội vụ hướng dẫn 

triển khai 

- Các sở, ban, ngành, 

địa phương thực hiện 

và báo cáo kết quả 

Đang triển khai theo tiến độ 

5 Triển khai sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã phù hợp 

tình hình thực tiễn tại 

tỉnh theo Nghị quyết số 

32/NQ-CP ngày 

14/5/2019 của Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực 

hiện sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 

Đề án được 

phê duyệt 
Theo tiến độ 

Đề án 

Sở Nội vụ chủ trì phối 

hợp với UBND cấp 

huyện xây dựng Đề án 

Trong năm 2019 đến đầu 2020, Sở 

Nội vụ đã chủ trì xây dựng, tham 

mưu trình Trung ương phê duyệt 

kế hoạch, đề án sáp nhập 02 xã 

Diên Lộc và Diên Bình thuộc 

huyện Diên Khánh thành xã Bình 

Lộc, chỉ đạo triển khai công tác 

bàn giao, sắp xếp tổ chức bộ máy, 

cán bộ và các điều kiện có liên 

quan để xã mới đi vào hoạt động 

từ ngày 01/3/2020 theo Nghị 

quyết số 894/NQ-UBTVQH ngày 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

2019 - 2021 11/02/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 

6 Sơ kết, đánh giá tình 

hình, kết quả triển khai 

Luật tổ chức chính quyền 

địa phương và các quy 

định của Trung ương về 

phân cấp, phân quyền, ủy 

quyền thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn quản lý 

nhà nước; xây dựng 

phương hướng nhiệm vụ 

cho giai đoạn tiếp theo 

Báo cáo 

chuyên đề 

phục vụ tổng 

kết 10 năm 

thực hiện 

công tác cải 

cách hành 

chính theo 

Chương trình 

tổng thể của 

Chính phủ 

Trong Quý 

II/2020 

Sở Nội vụ chủ trì tham 

mưu UBND tỉnh  

Sở Nội vụ đã xây dựng báo cáo 

chuyên đề “Cải cách tổ chức bộ 

máy” trong đó, đánh giá tình hình, 

kết quả triển khai Luật tổ chức 

chính quyền địa phương và các 

quy định của Trung ương về phân 

cấp, phân quyền, ủy quyền thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý 

nhà nước; đồng thời xác định 

phương hướng nhiệm vụ cho giai 

đoạn 2021-2030 phục vụ xây 

dựng Báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện công tác CCHC của tỉnh 

(Báo cáo số 1205/BC-SNV ngày 

29/5/2020 của Sở Nội vụ) 

V XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1 Triển khai Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức 

và Luật viên chức 

Các quy định, 

chỉ đạo triển 

khai thực hiện 

Theo tiến độ 

triển khai 

của Trung 

ương 

Sở Nội vụ chủ trì tham 

mưu UBND tỉnh 

Trung ương chưa ban hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức 

2 Tiếp tục hoàn thiện và tổ 

chức triển khai Đề án thí 

điểm định lượng hóa 

- Đề án của 

UBND tỉnh 

- Các sản 

Theo tiến độ 

được phê 

duyệt 

Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp với các sở: Tài 

chính, Khoa học và 

Sở Nội vụ đang hoàn thiện dự 

thảo để trình UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án thí điểm định lượng 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

công việc, xác định và 

phân giao công việc theo 

vị trí việc làm cơ sở định 

lượng hóa kết quả, hiệu 

quả thực hiện nhiệm vụ 

và phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức 

phẩm theo Đề 

án 

Công nghệ, Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

hóa công việc, xác định và phân 

giao công việc theo vị trí việc làm 

cơ sở định lượng hóa kết quả, hiệu 

quả thực hiện nhiệm vụ và phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức 

3 Tiếp tục triển khai cơ cấu 

công chức, viên chức 

theo Đề án vị trí việc làm 

95% công 

chức, viên 

chức đạt 

chuẩn theo 

yêu cầu vị trí 

việc làm 

Trong năm 

2020 

- Các sở, ngành, địa 

phương triển khai theo 

Đề án được phê duyệt 

- Sở Nội vụ tham mưu 

hướng dẫn, đôn đốc và 

kiểm tra 

Sở Nội vụ đã thẩm định, trình 

UBND tỉnh: 

- Ban hành bản mô tả công việc và 

khung năng lực vị trí việc làm của 

21 cơ quan, tổ chức hành chính và 

01 bản mô tả của khối huyện 

thuộc tỉnh, 01 bản mô tả của khối 

thành phố thuộc tỉnh (đạt tỷ lệ 

100%). 

- Phê duyệt danh mục vị trí việc 

làm của các đơn vị sự nghiệp công 

lập, đã có 91/113 đơn vị bố trí 

viên chức theo đúng vị trí việc 

làm được phê duyệt (đạt tỷ lệ 

80,53%). 

4 Triển khai các quy định 

mới về cán bộ, công 

chức chuyên trách cấp xã 

Các văn bản, 

chỉ đạo của 

UBND tỉnh 

Trong năm 

2020 

Sở Nội vụ chủ trì tham 

mưu UBND tỉnh 

Sở Nội vụ: 

 - Trình UBND tỉnh ban hành quy 

định về tiêu chuẩn, trình độ 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

chuyên ngành đối với công chức 

cấp xã và nội dung quản lý cán 

bộ, công chức cấp xã trên địa bàn 

tỉnh; quy định số lượng cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND ngày 

09/6/2020 của UBND tỉnh). 

- Hướng dẫn UBND cấp huyện 

thực hiện chuyển đổi ngạch và 

xếp lương theo Thông tư số 

13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ 

quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã. 

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1 Tiếp tục xây dựng 

phương án tự chủ xác 

định phân loại đơn vị sự 

nghiệp giai đoạn 2020 - 

2022 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh, Giám 

đốc các sở, 

ban, ngành 

phân loại đơn 

vị sự nghiệp 

giai đoạn 

2020 – 2022 

Trong năm 

2020 

Các sở, ban, ngành 

hướng dẫn đơn vị xây 

dựng phương án; Sở 

Tài chính tham mưu 

UBND tỉnh 

- Sở Y tế: 

+ Đã giao quyền tự chủ cho Trung 

tâm Chăm sóc sức khỏe giai đoạn 

2019 - 2021; đang triển khai xây 

dựng, hoàn thiện phương án tự 

chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế 

giai đoạn 2020 - 2022;  

+ Đã giao tự chủ toàn bộ chi 

thường xuyên giai đoạn 2020 -

2022 đối với Bệnh viện đa khoa 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

tỉnh. 

- Sở Văn hóa và Thể thao đã gửi 

văn bản đề nghị Sở Tài chính 

thẩm định phân loại đơn vị sự 

nghiệp thực hiện tự chủ tài chính 

theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/12/2015 của Chính phủ 

giai đoạn 2020-2022.  

- Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội: Trong năm 2020, đã ban 

hành 11 quyết định giao quyền tự 

chủ giai đoạn 2020-2022 cho các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

2 Triển khai cơ chế tính 

toán đầy đủ chi phí trong 

giá dịch vụ sự nghiệp 

công thuộc lĩnh vực sự 

nghiệp kinh tế, sự nghiệp 

khác tiến tới tự chủ hoàn 

toàn 

Các phương 

án giá được 

UBND tỉnh 

ban hành 

Trong năm 

2020 

Các sở có đơn vị sự 

nghiệp kinh tế, sự 

nghiệp kinh tế khác 

trực thuộc chủ trì phối 

hợp với Sở Tài chính 

tham mưu UBND tỉnh 

Sở Tài chính đã thẩm định, tham 

mưu UBND tỉnh: 

- Ban hành quy định giá tối đa 

dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử 

lý rác thải sinh hoạt sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

- Gửi phương án giá sản phẩm 

dịch vụ công ích thủy lợi giai 

đoạn từ 2021 trở đi về Bộ Tài 

chính và Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

3 Cổ phần hóa đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Phương án cổ 

phần hóa 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt 

Quý 

IV/2020 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính và các sở 

có liên quan 

Chưa phát sinh trong 6 tháng đầu 

năm 

4 Tiếp tục triển khai việc 

nhà nước đặt hàng đối 

với các sản phẩm dịch vụ 

công ích 

Danh mục 

dịch vụ Nhà 

nước đặt hàng 

các đơn vị sự 

nghiệp được 

phê duyệt 

Thường 

xuyên 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan xây dựng 

danh mục dịch vụ nhà 

nước đặt hàng gửi Sở 

Tài chính phối hợp 

tham mưu UBND tỉnh 

Sở Tài chính đã phối hợp Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn thẩm định, xác diện tích cấp, 

tưới nước được hỗ trợ sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2020 để Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đặt hàng dịch 

vụ công ích cho Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình Thủy 

lợi Khánh Hòa thực hiện 

VII HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 

1 Tổ chức triển khai Đề án 

thí điểm xây dựng Khu 

Dân cư điện tử 

Hình thành 

các khu dân 

cư điện tử tại 

các địa bàn thí 

điểm 

Thực hiện 

theo tiến độ 

được phê 

duyệt 

Sở Nội vụ chủ trì phối 

hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông và 

các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện 

Sở Nội vụ đang hoàn thiện dự 

thảo, để trình UBND tỉnh phê 

duyệt “Đề án thí điểm xây dựng 

Khu Dân cư điện tử” 

2 Nâng cấp, cập nhật chức 

năng cho phần mềm E-

Office để triển khai liên 

thông văn bản điện tử qua 

Phần mềm E-

Office được 

nâng cấp và 

cập nhật cho 

Thường 

xuyên 

Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

phối hợp với các cơ 

quan có liên quan 

Đã hoàn thành triển khai kết nối 

Hệ thống với trục liên thông văn 

bản quốc gia, thực hiện đồng bộ 

việc gửi/nhận văn bản điện tử giữa 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

trục liên thông văn bản 

quốc gia theo Quyết định 

số 28/QĐ-TTg ngày 

12/7/2018 về việc gửi, 

nhận văn bản điện tử 

giữa các cơ quan trong 

hệ thống hành chính nhà 

nước 

các cơ quan, 

đơn vị 

Trung ương và địa phương. 

3 Xây dựng Hệ thống tiếp 

nhận, trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp về kinh tế - 

xã hội  

Đề án được 

UBND tỉnh 

phê duyệt 

Trong năm 

2020 

Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì xây dựng 

Đề án trình UBND tỉnh 

phê duyệt và tổ chức 

thực hiện 

Sở Thông tin và Truyền thông đang 

thẩm định đề cương và dự toán chi 

tiết 

4 Chuyển đổi áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 

Hoàn thành 

chuyển đổi áp 

dụng cho 100 

cơ quan hành 

chính nhà 

nước 

Trong năm 

2020 

- Sở Khoa học và 

Công nghệ chủ trì 

tham mưu 

- Các sở, ngành, địa 

phương phối hợp tổ 

chức thực hiện 

Sở Khoa học và Công nghệ đã 

trình UBND tỉnh điều chỉnh Đề án 

chuyển đổi áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 trong 

hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Đã giảm số lượng cơ quan được 

chuyển đổi HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015 trong năm 2020 từ 

100 xuống còn 50 cơ quan. Hiện 

đang triển khai chuyển đổi cho 

các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch 

VIII TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

1 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin phục 

vụ Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa 

theo mô hình đám mây 

riêng 

- Dự án đầu tư 

được phê 

duyệt 

- Hạ tầng kỹ 

thuật công 

nghệ thông tin 

phục vụ 

Trung tâm 

Dịch vụ hành 

chính công 

trực tuyến 

tỉnh Khánh 

Hòa được đầu 

tư và đưa vào 

vận hành 

Quý I/2020 Sở Thông tin và 

Truyền thông tham 

mưu UBND tỉnh phê 

duyệt Dự án và tổ chức 

triển khai thực hiện 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-

BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về lập đề 

cương và dự toán chi tiết đối với 

hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng kinh phí thường 

xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách 

nhà nước, Sở Thông tin và Truyền 

thông đang tổ chức thẩm định đề 

cương và dự toán chi tiết nhiệm 

vụ "Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ vận hành Trung tâm Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh", dự kiến trình UBND tỉnh 

phê duyệt và triển khai trong 

tháng 8/2020, hoàn thành vào đầu 

tháng 9/2020. 

2 Triển khai kết nối Trung 

tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

Trung tâm 

Dịch vụ hành 

chính công 

trực tuyến 

tỉnh được kết 

nối với Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

Theo tiến độ 

triển khai 

của Trung 

ương 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Nội 

vụ, Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan 

liên quan triển khai 

theo nội dung công 

việc được phân công 

Đã hoàn thành việc kết nối tích 

hợp Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia trên 

tất cả các nội dung yêu cầu và đã 

được Văn phòng Chính phủ xác 

nhận 

3 Tiếp tục mở rộng danh Quyết định Từ Quý Sở Nội vụ chủ trì, phối Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

mục TTHC cho phép 

thanh toán trực tuyến qua 

Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh 

công bố của 

UBND tỉnh 

I/2020 hợp với các cơ quan 

liên quan tham mưu 

UBND tỉnh ban hành 

Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng UBND tỉnh rà soát, thẩm 

định, trình UBND tỉnh dự thảo 

quyết định danh mục TTHC cho 

phép thanh toán trực tuyến (Văn 

bản số 1290/SNV-CCHC ngày 

10/6/2020). 

4 Tiếp tục nâng cấp, hoàn 

thiện các phân hệ của 

Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến 

tỉnh  

Tổ chức nâng 

cấp các cơ sở 

dữ liệu lên mô 

hình Data 

warehouse 

Trong năm 

2020 

Sở Nội vụ chủ trì,  

phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông và 

các cơ quan có liên 

quan thực hiện 

Sở Nội vụ đang phối hợp các cơ 

quan, đơn vị có liên quan nghiên 

cứu, xây dựng đề cương và dự 

toán chi tiết để triển khai thực 

hiện 

5 Tiếp tục triển khai xây 

dựng kết nối các phần 

mềm nghiệp vụ cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành với 

Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến 

tỉnh 

Các phần 

mềm nghiệp 

vụ, cơ sở dữ 

liệu chuyên 

ngành  phục 

vụ xử lý, quản 

lý chuyên 

môn tại các 

cơ quan, đơn 

vị, địa 

phương 

Trong năm 

2020 

- Các sở, ngành, địa 

phương triển khai thực 

hiện theo kế hoạch 

chung 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì, 

phối hợp với Sở Nội 

vụ, Sở Tài chính thẩm 

định và phân bổ kinh 

phí triển khai 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện đang 

triển khai xây dựng Phần mềm nội 

bộ về đăng ký kinh doanh kết nối 

giữa phần mềm Đăng ký kinh 

doanh quốc gia với phần mềm 

Một cửa điện tử của tỉnh 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

6 Duy trì cung cấp đầy đủ 

các dịch vụ hỗ trợ trong 

việc tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính 

để hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp: Thanh 

toán trực tuyến, tin nhắn, 

khảo sát ý kiến khách 

hàng,… 

Các công cụ, 

phương tiện 

được thiết lập 

hoàn thiện  

Thường 

xuyên 

Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

tham mưu và tổ chức 

triển khai thực hiện 

Trong 06 tháng đầu năm 2020, 

Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh: 

 - Kết nối, mở rộng thêm 03 trung 

gian thanh toán (Ngân hàng 

Vietcombank, Công ty Cổ phần 

Ngân Lượng, VNPTpay). 

- Đã gửi tự động trên 40.000 tin 

nhắn đến điện thoại di động của 

khách hàng. 

- Đã tổ chức khảo sát trực tuyến 

mức độ hài lòng của tổ chức, cá 

nhân sử dụng dịch vụ trên Trung 

tâm, kết quả có 91,15% khách 

hàng hài lòng với dịch vụ công 

trực tuyến do Trung tâm cung cấp. 

7 Tổ chức quản lý, vận 

hành và khai thác sử dụng 

có hiệu quả các ứng dụng 

thuộc Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến: Cổng thông tin 

điện tử, phần mềm Một 

cửa điện tử, các phân hệ 

cơ sở dữ liệu,… 

Các ứng dụng 

thuộc Trung 

tâm Dịch vụ 

hành chính 

công trực 

tuyến hoạt 

động ổn định, 

liên tục để 

phục vụ sử 

dụng toàn tỉnh 

Thường 

xuyên 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

tham mưu tổ chức 

quản lý, vận hành 

Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến. 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

xây dựng kế hoạch tổ 

- Tổ chức 10 hội nghị giới thiệu 

Trung tâm; 45 lớp tập huấn tác 

nghiệp vận hành và sử dụng các 

phân hệ phần mềm thuộc Trung 

tâm cho hơn 5.000 lượt cán bộ, 

công chức, viên chức;  

- Tổ chức 15 nhóm hỗ trợ nghiệp 

vụ công tác chuyên đề. 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

chức tập huấn sử dụng 

cho người dùng. 

- Các sở, ngành, địa 

phương phối hợp tuyên 

truyền, khuyến khích, 

tạo điều kiện cho các 

tổ chức, người dân 

tham gia sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến. 

8 Tổ chức sơ kết hoạt động 

của Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa 

Hội nghị sơ 

kết được tổ 

chức 

Tháng 

6/2020 

- Sở Nội vụ chủ trì 

tham mưu tổ chức 

- Các sở, ban, ngành, 

địa phương phối hợp 

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt 

động của Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh Khánh 

Hòa vào ngày 03/7/2020 

IX TỔ CHỨC TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 

2011 – 2020 

 Xây dựng và triển khai 

Kế hoạch tổng kết  

- Kế hoạch 

được UBND 

tỉnh ban hành 

- Các hoạt 

động báo cáo 

tổng kết theo 

kế hoạch 

Từ Quý II – 

Quý 

IV/2020 

- Sở Nội vụ chủ trì 

tham mưu UBND tỉnh 

- Các Sở, ngành, địa 

phương phối hợp thực 

hiện 

Sở Nội vụ: 

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 

Chương trình CCHC tỉnh giai 

đoạn 2011 - 2020 và xây dựng 

Chương trình CCHC nhà nước 

giai đoạn 2021 – 2030 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo 

tổng kết công tác CCHC giai đoạn 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

2011-2020 và phương hướng 

nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 

trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ 

đúng thời gian quy định 

- Hiện đang tiếp tục triển khai các 

nội dung công việc theo kế hoạch 

 



Tổng số Sớm hạn
Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số Sớm hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

1 Khối Sở 34186 2081 32105 13512 31083 30891 2 190 190 188 0 2 0.61%

2 Khối UBND cấp huyện 26001 5383 20618 4683 19025 16811 4 2210 621 610 0 11 11.31%

3 Khối UBND cấp xã 126799 2997 123802 13907 122832 122168 14 650 145 137 0 8 0.54%

4
Khối Văn phòng Đăng ký

đất đai
79999 5121 74879 19904 70123 68824 6 1293 1488 1472 0 16 1.83%

266985 15582 251404 52006 243063 238694 26 4343 2444 2407 0 37 1.78%

Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHỐI SỞ, HUYỆN, XÃ, VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Báo cáo số :        /BC-SNV ngày      /7/2020 của Sở Nội vụ)
______________________________________________

 Tổng cộng

Nhận 

trong kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả 

kết quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

Tổng số

Kỳ trước 

chuyển 

sang



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

1 BQL Khu Kinh tế Vân Phong 178 8 170 107 161 161 0 0 0 0 0 0 0.00%

2 Sở Công Thương 7517 12 7505 5610 7507 7507 0 0 0 0 0 0 0.00%

3 Sở Du lịch 348 43 305 175 319 319 0 0 6 6 0 0 0.00%

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 102 0 102 68 100 100 0 0 0 0 0 0 0.00%

5 Sở Giao thông Vận tải 9267 676 8591 577 7820 7818 0 2 41 40 0 1 0.04%

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 896 91 805 72 802 757 0 45 0 0 0 0 5.61%

7 Sở Khoa học và Công nghệ 68 4 64 45 65 65 0 0 2 2 0 0 0.00%

8
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
267 19 248 184 238 238 0 0 0 0 0 0 0.00%

9 Sở Nội vụ 155 13 142 44 140 140 0 0 8 8 0 0 0.00%

10
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn
7494 149 7345 5544 7361 7359 0 2 1 1 0 0 0.03%

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHỐI CƠ QUAN SỞ - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Báo cáo số :        /BC-SNV ngày      /7/2020 của Sở Nội vụ)

_______________________________________

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyết

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn

STT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyết

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn

STT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

11 Sở Ngoại vụ 21 1 20 0 19 19 0 0 1 1 0 0 0.00%

12 Sở Tài chính 126 47 79 34 76 76 0 0 0 0 0 0 0.00%

13 Sở Tài nguyên và Môi trường 997 178 819 399 668 667 0 1 62 62 0 0 0.14%

14 Sở Tư pháp 4886 599 4287 25 4281 4140 2 139 0 0 0 0 3.25%

15 Sở Thông tin và Truyền thông 80 5 75 11 74 74 0 0 0 0 0 0 0.00%

16 Sở Văn hóa và Thể thao 452 19 433 379 393 393 0 0 39 38 0 1 0.23%

17 Sở Xây dựng 128 21 107 9 95 95 0 0 2 2 0 0 0.00%

18 Sở Y tế 1204 196 1008 229 964 963 0 1 28 28 0 0 0.10%

34186 2081 32105 13512 31083 30891 2 190 190 188 0 2 0.61%

Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020

Tổng cộng



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

1 UBND huyện Cam Lâm 1815 487 1328 246 1211 1139 1 71 56 54 0 2 5.76%

2 UBND huyện Diên Khánh 3218 621 2597 697 2269 2217 0 52 78 73 0 5 2.43%

3 UBND huyện Khánh Sơn 550 107 443 31 450 449 0 1 54 54 0 0 0.20%

4 UBND huyện Khánh Vĩnh 521 60 461 86 458 452 0 6 0 0 0 0 1.31%

5 UBND huyện Vạn Ninh 3054 626 2428 462 1929 1519 3 407 219 216 0 3 19.09%

6 UBND thị xã Ninh Hòa 2817 357 2460 224 1986 1960 0 26 136 135 0 1 1.27%

7 UBND thành phố Cam Ranh 3470 1272 2198 908 1985 1607 0 378 68 68 0 0 18.41%

8 UBND thành phố Nha Trang 10556 1853 8703 2029 8737 7468 0 1269 10 10 0 0 14.51%

26001 5383 20618 4683 19025 16811 4 2210 621 610 0 11 11.31%

PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHỐI UBND CẤP HUYỆN - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Báo cáo số :        /BC-SNV ngày      /7/2020 của Sở Nội vụ)

______________________________________

Tổng cộng

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

I
UBND thành phố Nha

Trang
41069 695 40374 3895 40179 40064 2 113 40 39 0 1 0.28%

1 UBND phường Lộc Thọ 3168 15 3153 116 3131 3117 0 14 0 0 0 0 0.45%

2 UBND phường Ngọc Hiệp 943 34 909 90 921 921 0 0 0 0 0 0 0.00%

3 UBND phường Phước Hải 1614 56 1558 232 1553 1552 0 1 0 0 0 0 0.06%

4 UBND phường Phước Hòa 624 10 614 66 601 598 0 3 0 0 0 0 0.50%

5 UBND phường Phước Long 1766 49 1717 103 1718 1714 0 4 0 0 0 0 0.23%

6 UBND phường Phước Tân 1610 15 1595 211 1586 1586 0 0 3 3 0 0 0.00%

7 UBND phường Phước Tiến 1189 17 1172 123 1156 1151 0 5 2 2 0 0 0.43%

8 UBND phường Phương Sài 1194 15 1179 113 1175 1174 0 1 3 3 0 0 0.08%

9 UBND phường Phương Sơn 1457 14 1443 64 1443 1442 0 1 0 0 0 0 0.07%

PHỤ LỤC 5

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHỐI UBND CẤP XÃ - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Báo cáo số :        /BC-SNV ngày      /7/2020 của Sở Nội vụ)

________________________________________

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

10 UBND phường Tân Lập 959 47 912 65 927 924 0 3 0 0 0 0 0.32%

11 UBND phường Vạn Thạnh 1360 5 1355 222 1338 1337 0 1 1 1 0 0 0.07%

12 UBND phường Vạn Thắng 3470 8 3462 219 3455 3454 0 1 0 0 0 0 0.03%

13 UBND phường Vĩnh Hải 1672 33 1639 415 1634 1633 0 1 0 0 0 0 0.06%

14 UBND phường Vĩnh Hòa 2131 43 2088 80 2097 2093 0 4 0 0 0 0 0.19%

15 UBND phường Vĩnh Nguyên 805 36 769 117 756 755 0 1 5 5 0 0 0.13%

16 UBND phường Vĩnh Phước 1000 22 978 194 970 969 0 1 2 2 0 0 0.10%

17 UBND phường Vĩnh Thọ 2115 10 2105 182 2097 2094 0 3 0 0 0 0 0.14%

18 UBND phường Vĩnh Trường 577 34 543 65 540 539 0 1 4 4 0 0 0.18%

19 UBND phường Xương Huân 2455 7 2448 126 2435 2423 0 12 2 2 0 0 0.49%

20 UBND xã Phước Đồng 2507 82 2425 174 2427 2410 1 16 0 0 0 0 0.66%

21 UBND xã Vĩnh Hiệp 813 7 806 193 790 789 0 1 2 2 0 0 0.13%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

22 UBND xã Vĩnh Lương 1399 25 1374 81 1343 1332 0 11 0 0 0 0 0.82%

23 UBND xã Vĩnh Ngọc 2089 30 2059 205 2062 2062 0 0 0 0 0 0 0.00%

24 UBND xã Vĩnh Phương 1759 48 1711 140 1713 1701 0 12 5 5 0 0 0.70%

25 UBND xã Vĩnh Thái 789 11 778 18 755 748 0 7 6 5 0 1 1.05%

26 UBND xã Vĩnh Thạnh 1070 13 1057 190 1042 1040 0 2 5 5 0 0 0.19%

27 UBND xã Vĩnh Trung 534 9 525 91 514 506 1 7 0 0 0 0 1.36%

II
UBND thành phố Cam

Ranh
7581 275 7306 2035 7221 7159 8 54 9 9 0 0 0.75%

1 UBND phường Ba Ngòi 708 36 672 118 663 650 7 6 0 0 0 0 0.90%

2 UBND phường Cam Nghĩa 864 33 831 216 815 814 0 1 1 1 0 0 0.12%

3 UBND phường Cam Linh 592 20 572 258 575 573 0 2 0 0 0 0 0.35%

4 UBND phường Cam Lộc 410 16 394 71 387 386 0 1 1 1 0 0 0.26%

5 UBND phường Cam Lợi 498 23 475 151 481 480 0 1 0 0 0 0 0.21%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

6 UBND phường Cam Phú 461 9 452 181 432 427 0 5 0 0 0 0 1.16%

7
UBND phường Cam Phúc 

Bắc
863 48 815 234 836 835 0 1 0 0 0 0 0.12%

8
UBND phường Cam Phúc 

Nam
360 8 352 98 344 344 0 0 2 2 0 0 0.00%

9 UBND phường Cam Thuận 431 11 420 124 419 416 0 3 3 3 0 0 0.71%

10 UBND xã Cam Bình 316 10 306 115 295 295 0 0 2 2 0 0 0.00%

11 UBND xã Cam Lập 166 4 162 32 164 163 0 1 0 0 0 0 0.61%

12 UBND xã Cam Phước Đông 553 37 516 107 503 496 0 7 0 0 0 0 1.39%

13 UBND xã Cam Thành Nam 515 7 508 64 503 495 1 7 0 0 0 0 1.39%

14 UBND xã Cam Thịnh Đông 540 11 529 206 517 516 0 1 0 0 0 0 0.19%

15 UBND xã Cam Thịnh Tây 304 2 302 60 287 269 0 18 0 0 0 0 6.27%

III UBND thị xã Ninh Hòa 17023 726 16297 2519 15961 15853 1 107 17 17 0 0 0.67%

1 UBND phường Ninh Diêm 561 21 540 131 539 532 0 7 0 0 0 0 1.30%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

2 UBND phường Ninh Đa 605 23 582 149 586 585 1 0 0 0 0 0 0.00%

3 UBND phường Ninh Giang 1282 25 1257 188 1243 1240 0 3 0 0 0 0 0.24%

4 UBND phường Ninh Hà 623 32 591 77 601 600 0 1 0 0 0 0 0.17%

5 UBND phường Ninh Hải 1131 26 1105 164 1081 1067 0 14 0 0 0 0 1.30%

6 UBND phường Ninh Hiệp 1089 48 1041 256 1029 1026 0 3 1 1 0 0 0.29%

7 UBND phường Ninh Thủy 920 49 871 317 870 868 0 2 0 0 0 0 0.23%

8 UBND xã Ninh An 645 52 593 112 595 595 0 0 0 0 0 0 0.00%

9 UBND xã Ninh Bình 575 26 549 27 549 547 0 2 0 0 0 0 0.36%

10 UBND xã Ninh Đông 374 18 356 49 355 353 0 2 0 0 0 0 0.56%

11 UBND xã Ninh Hưng 502 39 463 66 422 422 0 0 0 0 0 0 0.00%

12 UBND xã Ninh Ích 308 7 301 33 300 294 0 6 0 0 0 0 2.00%

13 UBND xã Ninh Lộc 503 25 478 47 471 467 0 4 1 1 0 0 0.85%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

14 UBND xã Ninh Phú 393 33 360 41 359 342 0 17 1 1 0 0 4.72%

15 UBND xã Ninh Phụng 687 36 651 83 654 650 0 4 7 7 0 0 0.61%

16 UBND xã Ninh Phước 222 8 214 17 191 191 0 0 0 0 0 0 0.00%

17 UBND xã Ninh Quang 794 43 751 99 779 779 0 0 0 0 0 0 0.00%

18 UBND xã Ninh Sim 740 34 706 85 691 685 0 6 0 0 0 0 0.87%

19 UBND xã Ninh Sơn 649 22 627 76 626 624 0 2 1 1 0 0 0.32%

20 UBND xã Ninh Tân 230 27 203 11 185 185 0 0 0 0 0 0 0.00%

21 UBND xã Ninh Tây 252 14 238 31 220 219 0 1 0 0 0 0 0.45%

22 UBND xã Ninh Thân 823 13 810 41 787 786 0 1 0 0 0 0 0.13%

23 UBND xã Ninh Thọ 729 28 701 61 677 667 0 10 1 1 0 0 1.47%

24 UBND xã Ninh Thượng 674 14 660 104 632 627 0 5 0 0 0 0 0.79%

25 UBND xã Ninh Trung 386 16 370 18 374 373 0 1 0 0 0 0 0.27%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

26 UBND xã Ninh Vân 271 10 261 16 249 248 0 1 0 0 0 0 0.40%

27 UBND xã Ninh Xuân 1055 37 1018 220 896 881 0 15 5 5 0 0 1.66%

IV UBND huyện Cam Lâm 8376 367 8009 959 7855 7689 1 165 41 35 0 6 2.17%

1 UBND thị trấn Cam Đức 1274 49 1225 123 1190 1183 0 7 1 1 0 0 0.59%

2 UBND xã Cam An Bắc 351 4 347 2 345 343 0 2 1 1 0 0 0.58%

3 UBND xã Cam An Nam 332 24 308 56 316 299 0 17 0 0 0 0 5.38%

4 UBND xã Cam Hải Đông 349 37 312 69 306 296 0 10 0 0 0 0 3.27%

5 UBND xã Cam Hải Tây 367 15 352 66 336 334 0 2 4 4 0 0 0.59%

6 UBND xã Cam Hiệp Bắc 245 7 238 67 234 221 0 13 3 2 0 1 5.91%

7 UBND xã Cam Hiệp Nam 669 8 661 211 654 654 0 0 3 3 0 0 0.00%

8 UBND xã Cam Hòa 1162 27 1135 72 1125 1119 0 6 0 0 0 0 0.53%

9 UBND xã Cam Phước Tây 1009 36 973 74 932 895 1 36 4 4 0 0 3.85%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

10 UBND xã Cam Tân 454 47 407 48 412 391 0 21 1 1 0 0 5.08%

11 UBND xã Cam Thành Bắc 749 29 720 75 683 674 0 9 7 7 0 0 1.30%

12 UBND xã Sơn Tân 72 1 71 18 69 68 0 1 0 0 0 0 1.45%

13 UBND xã Suối Cát 554 21 533 65 529 510 0 19 8 8 0 0 3.54%

14 UBND xã Suối Tân 789 62 727 13 724 702 0 22 9 4 0 5 3.68%

V UBND huyện Diên Khánh 23560 317 23243 1882 23135 23037 1 97 3 3 0 0 0.42%

1 UBND thị trấn Diên Khánh 2074 43 2031 213 2044 2043 0 1 0 0 0 0 0.05%

2 UBND xã Bình Lộc 884 15 869 75 863 858 0 5 0 0 0 0 0.58%

3 UBND xã Diên An 1196 9 1187 100 1181 1180 0 1 0 0 0 0 0.08%

4 UBND Xã Diên Điền 2197 59 2138 198 2142 2122 0 20 0 0 0 0 0.93%

5 UBND xã Diên Đồng 995 5 990 30 969 969 0 0 0 0 0 0 0.00%

6 UBND xã Diên Hòa 622 0 622 59 611 611 0 0 0 0 0 0 0.00%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

7 UBND xã Diên Lạc 1775 110 1665 103 1747 1730 0 17 0 0 0 0 0.97%

8 UBND xã Diên Lâm 1046 5 1041 52 1024 1022 0 2 0 0 0 0 0.20%

9 UBND xã Diên Phú 832 13 819 92 797 793 0 4 0 0 0 0 0.50%

10 UBND xã Diên Phước 1335 3 1332 132 1325 1320 0 5 2 2 0 0 0.38%

11 UBND xã Diên Sơn 2056 3 2053 240 2036 2021 0 15 0 0 0 0 0.74%

12 UBND xã Diên Tân 1038 10 1028 19 1020 1012 1 7 0 0 0 0 0.69%

13 UBND xã Diên Toàn 1267 6 1261 80 1254 1252 0 2 0 0 0 0 0.16%

14 UBND xã Diên Thạnh 1239 5 1234 86 1227 1227 0 0 0 0 0 0 0.00%

15 UBND xã Diên Thọ 643 17 626 111 615 614 0 1 1 1 0 0 0.16%

16 UBND xã Diên Xuân 1329 0 1329 115 1274 1270 0 4 0 0 0 0 0.31%

17 UBND xã Suối Hiệp 2108 7 2101 140 2088 2085 0 3 0 0 0 0 0.14%

18 UBND xã Suối Tiên 924 7 917 37 918 908 0 10 0 0 0 0 1.09%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

VI UBND huyện Khánh Sơn 4104 19 4085 401 4044 4041 0 3 13 13 0 0 0.07%

1 UBND thị trấn Tô Hạp 919 2 917 65 912 910 0 2 0 0 0 0 0.22%

2 UBND xã Ba Cụm Bắc 656 3 653 60 651 651 0 0 0 0 0 0 0.00%

3 UBND xã Ba Cụm Nam 223 1 222 31 219 219 0 0 4 4 0 0 0.00%

4 UBND xã Sơn Bình 248 5 243 59 237 237 0 0 4 4 0 0 0.00%

5 UBND xã Sơn Hiệp 448 5 443 60 436 436 0 0 3 3 0 0 0.00%

6 UBND xã Sơn Lâm 608 0 608 42 593 593 0 0 2 2 0 0 0.00%

7 UBND xã Sơn Trung 558 2 556 61 555 554 0 1 0 0 0 0 0.18%

8 UBND xã Thành Sơn 444 1 443 23 441 441 0 0 0 0 0 0 0.00%

VII UBND huyện Khánh Vĩnh 5896 180 5716 445 5707 5692 0 15 2 2 0 0 0.26%

1 UBND thị trấn Khánh Vĩnh 964 42 922 31 937 937 0 0 0 0 0 0 0.00%

2 UBND xã Cầu Bà 312 18 294 83 294 294 0 0 0 0 0 0 0.00%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

3 UBND xã Giang Ly 174 1 173 26 173 171 0 2 0 0 0 0 1.16%

4 UBND xã Khánh Bình 1362 15 1347 17 1321 1321 0 0 0 0 0 0 0.00%

5 UBND xã Khánh Đông 342 27 315 22 327 326 0 1 0 0 0 0 0.31%

6 UBND xã Khánh Hiệp 377 8 369 76 366 366 0 0 0 0 0 0 0.00%

7 UBND xã Khánh Nam 315 3 312 53 309 309 0 0 0 0 0 0 0.00%

8 UBND xã Khánh Phú 226 3 223 15 208 205 0 3 0 0 0 0 1.44%

9 UBND xã Khánh Thành 256 6 250 4 253 250 0 3 0 0 0 0 1.19%

10 UBND xã Khánh Thượng 330 37 293 14 311 309 0 2 0 0 0 0 0.64%

11 UBND xã Khánh Trung 196 2 194 27 182 180 0 2 2 2 0 0 1.09%

12 UBND xã Liên Sang 130 10 120 52 124 122 0 2 0 0 0 0 1.61%

13 UBND xã Sông Cầu 578 2 576 14 571 571 0 0 0 0 0 0 0.00%

14 UBND xã Sơn Thái 334 6 328 11 331 331 0 0 0 0 0 0 0.00%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ hồ 

sơ đã 

giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

VIII UBND huyện Vạn Ninh 19190 418 18772 1771 18730 18633 1 96 20 19 0 1 0.52%

1 UBND thị trấn vạn Giã 3163 66 3097 144 3156 3154 0 2 0 0 0 0 0.06%

2 UBND xã Đại Lãnh 1325 18 1307 224 1281 1278 0 3 5 5 0 0 0.23%

3 UBND xã Vạn Bình 1081 46 1035 128 1052 1026 0 26 1 1 0 0 2.47%

4 UBND xã Vạn Hưng 1879 77 1802 178 1751 1736 0 15 0 0 0 0 0.86%

5 UBND xã Vạn Khánh 1211 2 1209 122 1195 1193 0 2 2 2 0 0 0.17%

6 UBND xã Vạn Long 1043 7 1036 99 1019 1016 0 3 2 1 0 1 0.39%

7 UBND xã Vạn Lương 1613 25 1588 83 1562 1555 0 7 1 1 0 0 0.45%

8 UBND xã Vạn Phú 2665 58 2607 81 2604 2586 1 17 0 0 0 0 0.65%

9 UBND xã Vạn Phước 1332 3 1329 137 1301 1300 0 1 0 0 0 0 0.08%

10 UBND xã Vạn Thạnh 862 6 856 32 855 848 0 7 1 1 0 0 0.82%

11 UBND xã Vạn Thắng 1693 94 1599 453 1659 1655 0 4 5 5 0 0 0.24%



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn
Trễ hạn

Tỷ lệ 

hồ sơ 

đã giải 

quyết

trễ hạn
Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

12 UBND xã Vạn Thọ 806 11 795 87 783 776 0 7 3 3 0 0 0.89%

13 UBND xã Xuân Sơn 517 5 512 3 512 510 0 2 0 0 0 0 0.39%

126799 2997 123802 13907 122832 122168 14 650 145 137 0 8 0.54%

Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020

Tổng cộng



Tổng số
Sớm 

hạn

Đúng 

hạn

Trễ 

hạn
Tổng số

Sớm 

hạn

Đúng 

hạn

Trễ 

hạn

1 Văn phòng Đăng ký đất đai  1429 9 1421 1150 1308 1303 0 5 45 45 0 0 0.37%

2 VPĐK ĐĐ huyện Cam Lâm 12538 993 11545 2462 10206 9971 1 234 915 904 0 11 2.20%

3 VPĐK ĐĐ huyện Diên Khánh 8380 622 7758 1073 7168 7095 0 73 31 31 0 0 1.01%

4 VPĐK ĐĐ huyện Khánh Sơn 829 80 749 0 672 671 0 1 3 2 0 1 0.30%

5 VPĐK ĐĐ huyện Khánh Vĩnh 1759 122 1637 134 1589 1589 0 0 0 0 0 0 0.00%

6 VPĐK ĐĐ huyện Vạn Ninh 10759 644 10115 3046 9234 9171 0 63 483 479 0 4 0.69%

7 VPĐK ĐĐ Thị xã Ninh Hòa 20709 1069 19640 3817 18098 18006 0 92 11 11 0 0 0.51%

8 VPĐK ĐĐ TP. Cam Ranh 7389 525 6864 2383 6840 6823 0 17 0 0 0 0 0.25%

9 VPĐK ĐĐ TP. Nha Trang 16207 1057 15150 5839 15008 14195 5 808 0 0 0 0 5.38%

79999 5121 74879 19904 70123 68824 6 1293 1488 1472 0 16 1.83%Tổng cộng

PHỤ LỤC 6

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHỐI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Báo cáo số :        /BC-SNV ngày      /7/2020 của Sở Nội vụ)

______________________________________

Tỷ lệ 

hồ sơ 
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trễ hạn

Tổng số

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Nhận 

trong 

kỳ

Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết
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Kỳ 
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Đồng ý giải quyết Từ chối giải quyếtSTT
Cơ quan tiếp nhận -Trả kết 

quả

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ 

trực 

tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020



STT Đơn vị thụ hưởng
Số hồ sơ phát sinh thanh 

toán trực tuyến

Tổng phí, lệ phí được 

thanh toán trực tuyến

1 Sở Du lịch                                       3                           1,632,500   

2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội                                     12                           5,850,000   

3 Sở Nội vụ                                       3                              146,000   

4 Sở Tư pháp                                       2                              400,000   

5 Sở Văn hóa và Thể thao                                       1                           1,500,000   

6 Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa                                   404                         30,160,000   

7 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cam Lâm                                1,078                         54,695,000   

8 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cam Ranh                                   213                         10,785,000   

9 UBND huyện Diên Khánh                                       6                              775,000   

10 UBND huyện Khánh Sơn                                     16                           2,075,000   

11 UBND phường Lộc Thọ                                       2                                20,000   

12 UBND phường Phước Long                                       5                                60,000   

13 UBND phường Phước Tân                                       3                                32,000   

14 UBND phường Phương Sài                                     14                              268,000   

15 UBND phường Vạn Thạnh                                     65                           1,468,000   

16 UBND phường Vĩnh Phước                                       3                                36,000   

17 UBND phường Xương Huân                                     29                              872,000   

18 UBND thành phố Cam Ranh                                       4                              400,000   

19 UBND thành phố Nha Trang                                       6                              575,000   

20 UBND thị trấn Tô Hạp                                       5                                61,000   

21 UBND xã Cam Hiệp Nam                                   226                           7,804,000   

22 UBND xã Diên Thọ                                     48                           2,535,000   

23 UBND xã Khánh Bình                                       8                                96,000   

24 UBND xã Khánh Hiệp                                     22                              293,000   

25 UBND xã Khánh Nam                                     17                              240,000   

26 UBND xã Ninh Xuân                                   106                           2,202,000   

27 UBND xã Sông Cầu                                       3                                36,000   

28 UBND xã Sơn Lâm                                     20                              314,500   

29 UBND xã Sơn Trung                                       6                              142,500   

30 UBND xã Vạn Khánh                                     17                              323,000   

31 UBND xã Vạn Phước                                     20                              320,000   

32 UBND xã Vạn Thọ                                       7                              224,000   

33 UBND xã Vĩnh Ngọc                                       9                              108,000   

34 UBND xã Vĩnh Phương                                     21                              384,000   

35 UBND xã Vĩnh Thạnh                                     21                              300,000   

Tổng cộng                                2,425                       127,132,500   

PHỤ LỤC 7

KẾT QUẢ HỒ SƠ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Báo cáo số :        /BC-SNV ngày      /7/2020 của Sở Nội vụ)

__________________________________________

Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020
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