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BÁO CÁO  

Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 
trên địa bàn UBND thành phố Điện Biên Phủ 

 

Thực hiện Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND 

tỉnh về Ban hành nội dung, phương thức chấm điểm đánh giá việc gải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Văn bản số 697/VPUB-KSTT ngày 
01/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc gửi báo cáo công tác kiểm soát 

TTHC năm 2021 trên Hệ thống báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm 

điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2021. UBND thành phố báo cáo kết 

quả cụ thể như sau:  
1. Tình hình triển khai thực hiện  
UBND thành phố ban hành văn bản số  số 2444/UBND-VP ngày 03/12/2021 

V/v báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2021 trên Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC 

năm 2021 đến các phòng ban, cơ quan đơn vị thành phố; UBND các xã, phường 

theo các Mẫu phiếu ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 
13/11/2019 và hướng dẫn số 105/VPUB KSTT ngày 18/3/2020 về việc hướng 

dẫn chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 
2.  Kết quả thực hiện việc tổ chức đánh giá  
2.1. Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC 
Trong năm 2021, toàn thành phố có tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 

47.263 hồ sơ, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 46.874 hồ sơ (trực tuyến: 

1.115, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 45.759); số từ kỳ trước chuyển qua: 

389 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 46.720 hồ sơ, trong đó: Trước hạn là 36.221 

hồ sơ; đúng hạn là 10.328 hồ sơ; quá hạn 171 hồ sơ. Số hồ sơ đang giải quyết 

trong hạn: 543 hồ sơ. 
* Tổng số hồ sơ TTHC của cấp huyện đã tiếp nhận là 8.695 hồ sơ trong đó: 

Số mới tiếp nhận trong kỳ: 8.312 hồ sơ (trực tuyến: 953, trực tiếp và qua dịch vụ 

bưu chính: 7.359); số từ kỳ trước chuyển qua: 383 hồ sơ  
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 8.152 hồ sơ, trong đó: Trước hạn là 7.738 

hồ sơ, đúng hạn là 259 hồ sơ, quá hạn 155 hồ sơ. 
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 543 hồ sơ. 
- Tổng điểm chung đạt 16,79/18 điểm. 
* Tổng số hồ sơ TTHC của cấp xã đã tiếp nhận là 38.568 hồ sơ trong đó: Số 

mới tiếp nhận trong kỳ: 38.562 hồ sơ (trực tuyến: 162, trực tiếp và qua dịch vụ 

bưu chính: 38.400); số từ kỳ trước chuyển qua: 06 hồ sơ  



- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 38.568 hồ sơ, trong đó: Trước hạn là 28.483 

hồ sơ, đúng hạn là 10.069 hồ sơ, quá hạn 16 hồ sơ. 
- Tổng điểm chung đạt 15,21/18 điểm. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo). 

2.2. Kết quả đánh giá công chức, viên chức 
Đối với công chức, viên chức đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND thành phố Điện Biên Phủ cơ bản 

hòan thành 100% nhiệm vụ. 
(Có biểu chi tiết kèm theo). 

3. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 

 - Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 

thực hiện Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về 

Ban hành nội dung, phương thức chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ 

quan, đơn vị.  

- Tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể về địa chỉ (gồm số nhà; 

tổ dân phố hoặc thôn, bản; xã, huyện...); số điện thoại; email (nếu có) khi thực 

hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả. 

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính năm 2021 trên địa bàn UBND thành phố Điện Biên Phủ./. 

  
Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND TP;   
- Các phòng, ban, đơn vị TP;  
- Cổng thông tin điện tử TP;  
- Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả TP; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT.                                                                                                                                               
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