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    ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐẠ TẺH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Số:414/BC-UBND                       Đạ Tẻh, ngày 22 tháng 12 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết  

thủ tục hành chính năm 2021 tại UBND các xã, thị trấn 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về ban hành mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đạ Tẻh báo cáo kết quả thực 

hiện như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện 

UBND huyện đã triển khai, quán triệt Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 

21/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành mẫu phiếu đánh giá việc giải 

quyết thủ tục hành chính địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm thực hiện các tiêu chí, 

cách thức và phương pháp chấm điểm, tự đánh giá kết quả giải quyết TTHC của 

các quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp nhận và 

giải quyết TTHC. UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi 

báo cáo đánh giá kết quả giải quyết TTHC về UBND huyện theo đúng quy định. 

II. Kết quả thực hiện 

Qua theo dõi, triển khai thực hiện 100% đơn vị các xã, thị trấn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ đề ra. Không có đơn vị nào xếp loại trung bình và loại yếu. 

- Đơn vị đạt điểm Xuất sắc (đạt 15 điểm trở lên): 05/09 đơn vị, chiếm tỷ lệ 

55,6 %. 

- Đơn vị đạt điểm Tốt (đạt từ 12 đến 15 điểm): 4/09 đơn vị, chiếm tỷ lệ 44,4 

%. 

- Điểm số bình quân cấp xã là: 14,67 xếp loại tốt theo hướng dẫn. 

 (Gửi kèm bảng xếp hạng giải quyết TTHC cấp xã năm 2021) 

III. Đánh giá chung 

Kết quả đánh giá được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 

625/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đảm báo đánh giá 

khách quan, chặt chẽ, đúng quy định. 

Qua theo dõi một số cơ quan đơn vị còn lúng túng trong quá trình thực hiện 

đánh giá kết quả giải quyết TTHC. Tuy nhiên UBND các xã, thị trấn đã có nhiều 
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nỗ lực thực hiện tốt công việc giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. 

IV. Giải pháp thực hiện trong năm 2022 

Tiếp tục thực hiện đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định 

của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ 

và Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 

27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các 

quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết khi có quyết định công bố của 

UBND tỉnh. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính thường xuyên, chủ động rà soát, kiến nghị đơn giản hoá 

các TTHC để đề nghị cơ quan quan có thẩm quyền xem xét, đơn giản hoá nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết công việc. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết 

TTHC tại UBND các xã, thị trấn năm 2021 của UBND huyện Đạ Tẻh./.  

 

Nơi nhận:                   KT.CHỦ TỊCH 

- Trung tâm PV HCC;                 PHÓ CHỦ TỊCH                
- Văn Phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội Vụ;                                                            

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KSTTHC.                                 
 

  
   

                               Đinh Viết Bảo 
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BẢNG XẾP HẠNG GIẢI QUYẾT TTHC CẤP XÃ NĂM 2021 

(Gửi kèm theo Báo cáo số:414 /BC-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Đạ Tẻh) 

 

 

STT Đơn vị 

Tổng thời 

gian giải 

quyết hồ 

sơ TTHC 

Thời gian 

thực hiện 

của từng 

cơ quan, 

đơn vị 

tham gia 

giải quyết 

TTHC 

Số lần tổ 

chức, cá 

nhân phải 

liên hệ để 

hoàn 

thiện hồ 

sơ TTHC 

(kể cả 

theo hình 

thức trực 

tuyến) 

Số lượng 

cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức phải 

liên hệ để 

hoàn 

thiện hồ 

sơ TTHC 

(kể cả 

theo hình 

thức trực 

tuyến) 

Thái độ 

của 

CBCCVC 

khi giải 

quyết 

TTHC 

Tổ chức 

tiếp nhận 

hồ sơ, 

giải 

quyết, trả 

kết quả 

tại bộ 

phận tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả 

Công 

khai các 

TTHC 

Tiếp thu, 

giải trình 

đối với 

các ý 

kiến phản 

ánh, kiến 

nghị của 

tổ chức, 

cá nhân 

Tiến độ 

và chất 

lượng 

cung cấp 

dịch vụ 

công trực 

tuyến của 

cơ quan 

có thẩm 

quyền 

Tổng 

điểm 
Xếp loại 

1 Thị Trấn Đạ Tẻh 2 1 2 2 2 1 1 2 1 14 Tốt 

2 UBND xã Triệu Hải 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 Xuất sắc 

3 UBND xã Mỹ Đức 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 Xuất sắc 

4 UBND xã An Nhơn 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 Xuất sắc 

5 UBND xã Đạ Kho 2 1 2 2 2 1 1 2 1 14 Tốt 

6 UBND xã Quảng Trị 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 Xuất sắc 

7 UBND xã Quốc Oai  2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 Xuất sắc 

8 UBND xã Đạ Pal 2 2 2 2 2 1 1 2 1 15 Xuất sắc 

9 UBND xã Đạ Lây 2 1.5 2 2 2 1 1 2 1 14.5 Tốt 
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