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XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC năm 2017

Thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2017; Ban Dân tộc báo cáo tình
hình và kết quả thực hiện như sau:
I. Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động
KSTTHC
- Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của
uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thủ tục hành chính năm 2017,
Ban Dân tộc đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 10/01/2017 về kiểm
soát thủ tục hành chính năm 2017, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các
phòng chuyên môn để triển khai thực hiện.
- Phổ biến, quán triệt các Thông tư, Quyết định hướng dẫn, chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm soát TTHC đến toàn bộ cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động trong cơ quan: Thông tư số 05/2014/TT-BTP
ngày 07/02/2014 và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư
pháp; Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh.
- Ban đã cử 02 cán bộ, công chức (Phó trưởng Ban và Chánh Văn phòng)
là đầu mối kiểm soát TTHC của Ban theo Quyết định 3085/QĐ-UBND ngày
29/12/2015 và Quyết định 2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế. Thực hiện Công văn số 8287/UBND-KSTTHC ngày
11/11/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn thiết lập lại hệ thống cán bộ đầu
mối kiểm soát TTHC, Ban đã ban hành công văn 241/BDT-VP ngày 14/11/2017
trình UBND tỉnh kiện toàn, thiết lập lại hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát
TTHC của Ban.
- Thực hiện tốt công tác báo cáo, thống kê định kỳ về kiểm soát TTHC theo
quy định.
2. Thực hiện công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC
Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1343QĐ/UBND, ngày 20/6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc, Quyết định 2498/QĐ-UBND
ngày 19/10/2016 về việc ban hành danh mục TTHC lĩnh vực dân tộc được tiếp
nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp xã,
UBND cấp huyện, Ban Dân tộc và Văn phòng UBND tỉnh, Quyết định số
707/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ
tục hành chính lĩnh vực dân tộc bị huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban đã tiến hành niêm yết công
khai tại vị trí bảng niêm yết, đăng tải trên trang điện tử của Ban và cập nhật trên
trang điện tử TTHC của tỉnh. Hiện nay, Ban đang trình UBND tỉnh phê duyệt
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được đơn giản hóa thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Ban Dân tộc theo Tờ trình số 44/TTr-BDT ngày
12/10/2017.
3. Công tác giải quyết TTHC
Đến thời kỳ báo cáo, Ban chưa nhận được hồ sơ về TTHC thuộc đơn vị giải
quyết.
4. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính
Hiện nay, Ban chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về
quy định hành chính của Ban.
5. Công tác truyền thông về hoạt động KSTTHC và việc thực hiện chế
độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC
- Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC đã được thực hiện
bằng nhiều hình thức như thông tin, tuyên truyền ở bảng niêm yết cơ quan, trên
cổng thông tin điện tử của Ban; lồng ghép thông tin thông qua các lớp tập huấn
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước.
- Ban đã thực hiện đầy đủ và kịp thời về chế độ thông tin, báo cáo về tình
hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.
6. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC
Năm 2017, Lãnh đạo Ban chỉ đạo Văn phòng Ban thường xuyên theo dõi,
đôn đốc các phòng chuyên môn có TTHC tiến hành rà soát TTHC thuộc lĩnh
vực quản lý, tham mưu cho Lãnh đạo Ban tham mưu trong việc đề nghị sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Ban đã rà soát và
đề nghị huỷ bỏ, bãi bỏ 02 bộ TTHC tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày
10/4/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực
dân tộc bị huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh
Thừa Thiên Huế.

Theo văn bản yêu cầu của Sở Nội vụ về việc đề nghị tham mưu xây dựng
quy định, trình tự thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC
thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, Ban đã tham mưu và trình UBND tỉnh ra Quyết
định số 2214/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục
thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính “Bình chọn, xét
công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thực hiện Công văn số 5972/UBND-CNTT ngày 19/8/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc triển khai quy trình hóa các thủ tục hành chính áp dụng tại
Trung tâm Hành chính công tỉnh, Ban đã ban hành Công văn số 196/BDT-VP
ngày 18/9/2017 thực hiện rà soát triển khai quy trình hóa thủ tục hành chính
”Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 gửi Sở Khoa học Công nghệ trình UBND tỉnh.
7. Tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong dự án,
dự thảo văn bản QPPL
Trong năm, Ban đã tham gia ý kiến đối với 05 dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật, gồm 02 quy định, 01 Thông tư, và 01 hướng dẫn, cụ thể: dự thảo Quy
định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng
nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020; dự thảo quy định một
số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020; dự thảo Thông tư quy định quản
lý văn bản và hồ sơ điện tử; dự thảo hướng dẫn thực hiện Nghị định số
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản
lý đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.
II. Đánh giá chung
- Công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của
cơ quan cơ bản được thực hiện đúng theo quy định, chưa phát hiện sai sót, quy
trình không đúng theo quy định hiện hành.
- Mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC của cơ quan cơ bản đảm
bảo.
- Khó khăn, vướng mắc:
+ Các TTHC của Ban chủ yếu thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số, nên có lúc, có nơi kiến thức của người dân, cán bộ cấp cơ
sở chưa phù hợp nên cũng gặp một vài khó khăn trong quá trình thực hiện.
+ Đa số chính sách đối với đồng bào dân tộc được thực hiện quy trình từ
thôn, bản đến xã, huyện và tỉnh. Do đó khó khăn về thời gian đã được ban hành

khó đảm bảo. Đồng thời đa số các TTHC chỉ tổ chức ở cấp huyện, xã, nên Ban
Dân tộc khó khăn trong việc tham mưu UBND tỉnh những nội dung theo nhiệm
vụ đã được phân công.
+ Các chính sách dân tộc thiểu số điều mang nội dung hỗ trợ theo giai
đoạn, do đó các thủ tục cũng thường xuyên điều chỉnh, thay đổi.
III. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
- Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 về phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn của Ban để triển khai thực hiện.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ cơ quan nắm rõ
hơn về công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan Ban Dân tộc.
- Bố trí tham gia đầy đủ cán bộ khi có các cuộc họp, tập huấn về công tác
kiểm soát TTHC.
- Rà soát các thủ tục không còn phù hợp để tham mưu UBND tỉnh điều
chỉnh, bổ sung hoặc bải bỏ.
- Chú trọng tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, cá nhân có liên quan thực hiện
tốt các TTHC đã được ban hành.
IV. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp đào tạo,
tập huấn hướng dẫn về công tác kiểm soát TTHC hàng năm cho đội ngũ cán bộ,
công chức làm công tác kiểm soát TTHC.
Đề nghị Chính phủ, bộ ngành Trung ương kịp thời ban hành những văn bản
khi các chính sách đã hết thời hạn hoặc có văn bản sớm để cơ quan chuyên môn
cấp tỉnh có những tham mưu kịp thời đối với UBND tỉnh và hướng dẫn địa
phương thực hiện được hiệu quả hơn.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2017, Ban Dân
tộc báo cáo Sở Tư pháp được biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo ban;
- Lưu: VT, VP.

KT. TRƢỞNG BAN
PHÓ TRƢỞNG BAN

Lê Văn Cƣờng

Biểu số 06a/BTP/KSTT/KTTH
Ban hành theo Thông tư số
05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN

Đơn vị báo cáo:
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Lần 1/năm 2016)

Ngày nhận báo cáo (BC):

Đơn vị nhận báo cáo:

Kỳ báo cáo: năm 2016

Sở Tư pháp.

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm2016)
Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị
PAKN kỳ trước chuyển
PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo
qua

Phân loại PAKN

Thuộc thẩm quyền

Chia ra
Ngành, lĩnh vực có PAKN

Kết quả xử lý

Số PAKN
Chia ra
Chia ra
Số PAKN
Số
PAKN
cả
về
Hvi
Tổng
về nội
về hành
hành chính
số
dung quy
Tổng số Đang xử Đã xử Tổng số Đang xử Đã xử lý Không
vi hành
và quy
thuộc thẩm
định hành
lý
lý xong
lý
xong
chính
định hành
quyền
chính
chính

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Thừa Thiên Huế, ngày
Ngƣời lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

tháng

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
PHÓ TRƢỞNG BAN

năm 2016

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 06a/BTP/KSTT/KTTH
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
1. Nội dung:
Tổng hợp số liệu PAKN đã xử lý tại các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền xử lý, cụ thể: Cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN, bao
gồm tất cả các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý PAKN liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước.
2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:
Cột A: ghi tên ngành, lĩnh vực có PAKN
Cột 1 = Cột (2+3+4)
Cột 5 = Cột (6+7).
Cột 8 = Cột (9+10+11).
3. Nguồn số liệu:
Số liệu báo cáo gửi về của các cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN.

Biểu số 07a/BTP/KSTT/KTTH
Ban hành theo Thông tư số
05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ
QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

Đơn vị nhận báo cáo:

(lần 1 năm 2016)

Ngày nhận báo cáo (BC):

Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC)

Kỳ báo cáo: năm 2016
(Từ ngày 01tháng 01năm2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016)
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Trong đó
Số hồ sơ đã giải quyết
Lĩnh vực, công
Số kỳ
STT việc giải quyết theo
Số mới
Tổng
số
trước
Trả đúng Trả quá
cấp
tiếp Tổng số
chuyển
thời hạn
hạn
nhận
qua
(1)

(2)

Số hồ sơ đang giải quyết
Ghi chú
Tổng số

Chưa đến
Quá hạn
hạn

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Lĩnh vực Kinh tế

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Lĩnh vực Văn xã

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng số

Thừa Thiên Huế, ngày
Ngƣời lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

tháng

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
PHÓ TRƢỞNG BAN

năm 2016

(12)

