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BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một của liên thông Quý II/2022 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Ninh Bình 
 

Căn cứ 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; 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; 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Văn bản số 590/VP-UBND ngày 

20/8/2019 về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông; Văn bản số 489/VPUBND-VP7 ngày 25/5/2022 về việc báo cáo công 

tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II/2022,  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kết quả thực hiện, Sở Tài chính tổng 

hợp báo cáo đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Quý II/2022 (tính từ ngày 

15/3/2022 đến ngày 15/6/2022), như sau: 

1. Kết quả đánh giá giải quyết TTHC của công chức  

Sở Tài chính cử 01 công chức chính thức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh và 02 công chức dự 

phòng theo quy định tại Văn bản số 1990/STC-VP ngày 30/8/2021 theo Văn bản 

số 621/VPUBND-PVHCC ngày 26/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. 

Kết quả đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông của công chức Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Quý II/2022, cụ thể như sau: 

- Tổng số điểm của 05 chỉ số là 10 điểm. 

- Xếp loại công chức hoàn thành 100% nhiệm vụ. 

(Chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm) 

2. Kết quả đánh giá của Sở Tài chính 

Trong Quý II/2022, Sở Tài chính có 02 lĩnh vực, gồm: Lĩnh vực Tin học - 

thống kê và Lĩnh vực quản lý Công sản có phát sinh hồ sơ giải quyết TTHC tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Kết quả đánh giá của Sở Tài chính cụ 

thể như sau: 

- Tổng số điểm của 09 chỉ số là 18 điểm. 

- Xếp loại cơ quan, đơn vị: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
 

(Chi tiết theo Biểu số 02 đính kèm) 



 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về kết quả đánh giá việc giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II/2022 tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 
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