
 

UBND TỈNH NINH BÌNH 
VĂN PHÒNG 

 
Số:       /VPUBND-VP7 

V/v báo cáo công tác kiểm soát TTHC,  

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông Quý II năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 
 

     Ninh Bình, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ 

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước ; Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ 

báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của 

Văn phòng Chính phủ; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP  ngày 30/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

1. Tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 

theo nội dung hướng dẫn tại Điều 10, Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 

21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành việc đăng nhập số liệu báo 

cáo trên hệ thống báo cáo Chính phủ và gửi Báo cáo (bản ký số) về Văn phòng 

UBND tỉnh trước ngày 17/6/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (số liệu báo 

cáo tính từ ngày 15/3/2021 đến ngày 15/6/2022). Về số liệu báo cáo tình hình 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, các cơ quan, đơn vị đồng thời gửi về 

Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. 

Đề nghị UBND cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã nhập số liệu báo cáo 

trên hệ thống báo cáo Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và gửi về Văn phòng UBND tỉnh cùng 

với báo cáo của Sở. 

2. Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 2022 theo quy định tại Chương V Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 



 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính và hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 590/VP-

UBND ngày 20/8/2019. Báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

17/6/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, VP7. 
             ĐN_VP7_46CV_2022 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

  
 

Đặng Đức Tân 
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