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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Hành chính công 

 

Trung tâm Hành chính công báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 

2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 tháng cuối năm 2022 như sau: 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ  

1.1. Cơ cấu tổ chức, biên chế hoạt động 

Hiện tại, Trung tâm có 7 viên chức chuyên trách và 13 công chức, viên chức 

biệt phái với 121 quầy tiếp nhận hồ sơ của các Sở, ngành; 01 cán bộ chiến sĩ biệt 

phái phụ trách quầy tiếp nhận - trả kết quả của Công an tỉnh; 02 quầy thực hiện 

việc trả kết quả và thu phí, luân chuyển hồ sơ do 04 nhân viên của Bưu điện đảm 

nhận. 

1.2. Công khai thủ tục hành chính 

Trung tâm đã thực hiện niêm yết công khai tại Trung tâm và trên trang Thủ 

tục hành chính đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia 1.446 thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận, đảm bảo công khai, minh bạch. Tất cả các thủ tục hành 

chính đã được các sở, ngành ban hành quy trình xử lý, giải quyết nội bộ và được 

Trung tâm cập nhật quy trình điện tử lên phần mềm một cửa điện tử để tiến hành 

tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Ngoài ra, trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã niêm 

yết 568 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. 

1.3. Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

Trong tháng 9 năm 2022, tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 5.269 hồ sơ (bao 

gồm 2.788 hồ sơ trực tuyến). Trong đó: 

- Số lượng hồ sơ đã xử lý và trả kết quả: 5.180 hồ sơ; 

- Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn: 5.168 hồ sơ; 

- Số hồ sơ trễ hẹn: 12 hồ sơ. 

Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2022, tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 46.660 

hồ sơ (bao gồm 16.449 hồ sơ trực tuyến). Trong đó: 

- Số lượng hồ sơ đã xử lý và trả kết quả: 46.045 hồ sơ; 

- Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn: 45.904 hồ sơ; 

                                                 
1 Bao gồm: quầy Tổng hợp 1 tiếp nhận hồ sơ của 04 Sở (Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Giáo 

dục và Đào tạo) do viên chức chuyên trách của Trung tâm đảm nhận; quầy Tổng hợp 2 tiếp nhận hồ sơ của 04 Sở, 

ngành (Ban Dân tộc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công 

nghệ) và hồ sơ liên thông Ủy ban nhân dân tỉnh do công chức biệt phái của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm 

nhận. 
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- Số hồ sơ trễ hẹn: 141 hồ sơ. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

- Hồ sơ nộp theo nhóm của lĩnh vực thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2022, 

Trung tâm đã tiếp nhận 679 hồ sơ lĩnh vực thủy sản theo nhóm, xử lý và trả kết 

quả đúng hạn 682 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn. 

- Số lượng hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến 9 tháng đầu năm 2022:  

44 hồ sơ giao dịch thành công, trong đó: 

  + Sở Y tế: 08 hồ sơ. 

  + Sở Xây dựng: 10 hồ sơ. 

  + Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 16 hồ sơ. 

  + Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 02 hồ sơ. 

  + Sở Thông tin và Truyền thông: 01 hồ sơ. 

  + Sở Lao động thương binh và Xã hội: 02 hồ sơ. 

          + Sở Tư pháp: 05 hồ sơ. 

1.4. Về phối hợp trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

- Việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành 

và Bưu điện tỉnh tiếp tục được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp 

nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả đa phần được thực hiện theo quy định. 

- Trong 9 tháng đầu năm 2022, thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Trung 

tâm đã phối hợp tiếp nhận 610 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản tại địa 

phương (thành phố Phan Thiết: 2 hồ sơ, huyện Phú Quý: 481 hồ sơ, huyện Tuy 

Phong: 119 hồ sơ, thị xã La Gi: 4 hồ sơ, huyện Hàm Thuận Nam: 4 hồ sơ). Các 

hồ sơ được luân chuyển, xử lý theo quy định; giảm thiểu thời gian di chuyển cho 

người dân tại khu vực. 

1.5. Công tác hỗ trợ đầu tư 

Các viên chức chuyên trách của Trung tâm cũng đã phối hợp, hướng dẫn cho 

các tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục đầu tư tại Trung tâm Hành chính 

công. 

1.6. Đánh giá thái độ phục vụ 

- Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với các sở, ban, ngành 

khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục 

hành chính tại Trung tâm. Kết quả đánh giá quý I/2022: 17/18 đơn vị xếp loại 

Xuất sắc, đạt mức độ Rất hài lòng, 1/18 đơn vị xếp loại Tốt, đạt mức độ Hài lòng; 

quý II/2022: 16/18 đơn vị xếp loại Xuất sắc, đạt mức độ Rất hài lòng, 2/18 đơn vị 

xếp loại Tốt, đạt mức độ Hài lòng; quý III/2022: 17/18 đơn vị xếp loại Xuất sắc, 

đạt mức độ Rất hài lòng, 1/18 đơn vị xếp loại Tốt, đạt mức độ Hài lòng. 
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- Hiện tại, theo Kế hoạch của Sở Nội vụ về việc Triển khai thí điểm khảo 

sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR tại Trung 

tâm Hành chính công. 

1.7. Tình hình vận hành các trang thiết bị và phần mềm công nghệ thông tin 

- Các trang thiết bị đầu tư về căn bản đã phục vụ tốt cho công chức, viên 

chức Trung tâm cũng như tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính.  

- Tính đến hết tháng 9 năm 2022, đã có 116.979 người quan tâm, theo dõi 

và tương tác với Trung tâm qua Zalo (tăng 588 lượt so với cuối tháng 8 năm 2022). 

Qua kênh thông tin này, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt 

động của Trung tâm, công tác cải cách hành chính, triển khai Chính quyền điện 

tử và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

1.8. Thực hiện Mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4” 

- Việc triển khai Mô hình thí điểm Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 

3, 4 được quan tâm thực hiện nghiêm túc, giúp cho người dân thuận tiện hơn trong 

việc thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiện thời gian, chi phí đi lại. 

- Hiện tại, Trung tâm vẫn duy trì tốt việc hướng dẫn cho người dân tạo lập 

tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến. 

1.9. Tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh 

Công tác an ninh, trật tự, giữ vệ sinh tại Trung tâm luôn được đảm bảo. Các 

tổ chức, cá nhân về cơ bản tuân thủ nội quy khi đến thực hiện thủ tục hành chính 

tại Trung tâm. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 

- Tiếp tục triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 4 năm 2019, Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019. 

- Tiếp tục hỗ trợ người dân tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bình Thuận; hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục 

hành chính mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã niêm yết mức độ 3, 4. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình và công tác phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là 

các thủ tục hành chính liên thông để khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn hoặc hồ 

sơ trả lại nhiều lần dẫn đến gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu và 

thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư dự án ngoài ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 
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- Triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các 

cấp tại Trung tâm Hành chính công theo Kế hoạch số 2757/KH-UBND ngày 

19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                                      KT. GIÁM ĐỐC  

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;         PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;    

- Lãnh đạo TTHCC;          Võ Lý Hoài Vũ 

- Công chức, viên chức biệt phái và chuyên trách; 

- Lưu: VT. Tuyền.  
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PHỤ LỤC 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến hết tháng 9 năm 2022 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 25/BC-TTHCC ngày 10 tháng 10 năm 2022 

của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận) 

 

Stt Tên đơn vị 
Đã tiếp 

nhận 

Đã xử 

lý 

Đúng 

hẹn 

Trễ 

hẹn 

Tỷ lệ 

đúng hẹn 

(%) 

1 Ban Dân tộc 44 45 45 0 100% 

2 Ban Quản lý các KCN 38 41 40 1 97.56% 

3 Sở Công thương 15.787 15.783 1.5783 0 100% 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 861 865 865 0 100% 

5 Sở Giao thông vận tải 8.120 8.041 8.041 0 100% 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.928 1.938 1.934 4 99.79% 

7 Sở Khoa học Công nghệ 60 59 59 0 100% 

8 Sở Nông nghiệp và PTNT 2.792 2.772 2.768 4 99.86% 

9 Sở Tài chính 257 252 250 2 99.21% 

10 Sở Tài nguyên và Môi trường 1.224 1.232 1.154 78 93.67% 

11 Sở Tư pháp 7.727 7.494 7.478 16 99.79% 

12 Sở Thông tin và Truyền thông 48 49 49 0 100% 

13 Sở Văn hóa TT&DL 486 466 466 0 100% 

14 Sở Xây dựng 577 507 502 5 99.01% 

15 Sở Y tế 2.035 1.893 1.893 0 100% 

16 Sở Lao động - TB&XH 1.756 1.690 1.686 4 99.76% 

17 Sở Nội vụ 232 241 229 12 95.02% 

18 Công an tỉnh 165 162 162 0 100% 

19 Bảo hiểm Xã hội 1.876 1.870 1.870 0 100% 

20 Ủy ban nhân dân tỉnh 647 645 630 15 97.67% 

21 Tổng cộng 46.660 46.045 45.904 141 99.07% 
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