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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /BC-SNV Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng     năm 2022 

  

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách  hành chính tháng 8, 

lũy kế 8 tháng và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị họp thường kỳ tháng 8 

năm 2022 tại Công văn số 10238/UBND-VP ngày 23/08/2022, Sở Nội vụ báo 

cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tháng 8, lũy kế 8 

tháng và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022, như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CCHC 

1. Về kế hoạch CCHC 

  Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5065/QĐ-UBND về 

Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh, đến nay tỉnh đã hoàn thành 27/51 nội dung 

công việc; còn lại 24/51 nội dung công việc đang triển khai thực hiện đến hết 

năm 2022.   

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành 

Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND 

tỉnh trong tháng 8/2022: 

- Nội dung tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo CCHC của Chính 

phủ; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học của Bộ Nội vụ góp ý dự thảo Đề án “Xác 

định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030, đối với các tỉnh, thành phố khu vực Phía 

Nam.  

-  Gửi Bộ Nội vụ Công văn báo cáo sử dụng kết quả Chỉ số CCHC (PAR 

INDEX) năm 2021, Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2021 và góp ý hoàn thiện Đề 

án xác định Chỉ số CCHC. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI của 

tỉnh năm 2021; Công văn triển khai thực hiện giải pháp cải thiện kết quả chỉ số 

PAR INDEX, chỉ số SIPAS năm 2022 (Công văn số 9228/UBND-VP ngày 

02/8/2022). Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

(Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 18/8/2022).  
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- Trình UBND tỉnh dự thảo báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh về phân 

tích kết quả chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021 và đề xuất giải pháp cải thiện, nâng 

cao chỉ số PAPI của tỉnh năm 2022. 

- Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC phát sóng trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh chuyên mục “CCHC và cuộc sống” năm 2022-2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 

03/08/2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ 

quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 10397/UBND-SNV ngày 

26/8/2022 về khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn. 

- Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 05/8/2022 giải trình kết quả các chỉ số 

CCHC theo kiến nghị của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh Khóa VII. 

- Tính đến tháng 8/2022, đã tiếp nhận và xử lý 14/14 phản ánh của người 

dân, tổ chức qua kênh thông tin đường dây nóng CCHC.  

3. Về kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ 

a) Về kiểm tra CCHC:  

- Công bố kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của UBND tỉnh, 

công tác giải quyết hồ sơ TTHC tại Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh. Đến nay đã kiểm tra 03 đơn vị 

(Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường), 01 đơn vị 

còn lại (Văn phòng UBND tỉnh) dự kiến sẽ kiểm tra tháng 9/2022.  

- Kiểm tra CCHC theo kế hoạch kiểm tra năm 2022: Đến nay, Đoàn kiểm 

tra CCHC tỉnh đã kiểm tra 08 đơn vị, địa phương (Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND 

huyện Xuyên Mộc, UBND thị xã Phú Mỹ, UBND huyện Long Điền; UBND xã 

Hòa Hiệp - Xuyên Mộc; UBND thị trấn Long Điền - huyện Long Điền; UBND 

Phường Phước Hiệp - thành phố Bà Rịa, UBND phường Long Tâm – thành phố 

Bà Rịa). Trong đó chú trọng việc kiểm tra nội dung triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAPI và dịch vụ công trực tuyến. 

Kết quả kiểm tra CCHC tại 08 đơn vị, địa phương như sau: 

* Những nội dung đã thực hiện được: 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản đã thực hiện tốt các nội dung 

CCHC; kiện toàn nhân sự tại Bộ phận một cửa; bố trí đầy đủ trang thiết bị tại bộ 

phận một cửa; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm, kế hoạch khảo 

sát mức độ hài lòng; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ kịp 

thời các các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về CCHC; tích cực tuyên truyền 

cung ứng dịch vụ công trực tuyến, có hướng dẫn thực hiện quy trình dịch vụ công 

trực tuyến bằng nhiều hình thức; triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả 

chỉ số PAPI năm 2021; ban hành Quyết định cắt giảm thời gian giải quyết TTHC 

theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh. 

* Những nội dung còn hạn chế:  
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- Việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại 03 UBND huyện, thị xã 

được kiểm tra còn chậm.   

- Việc giải quyết hồ sơ TTHC:  

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh: tỷ lệ hồ sơ trễ hạn 05 tháng đầu năm 2022 thể hiện 

trên phần mềm chiếm khoảng 15% trên tổng số hồ sơ giải quyết (3.550/23.374 hồ 

sơ). Qua kiểm tra ngẫu nhiên 163 hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm, trong đó có 

52/163 hồ sơ trễ do công chức giải quyết hồ sơ chậm (chiếm 32%); 111/163 hồ 

sơ trễ do công chức chậm kết thúc phần mềm (chiếm 68%). 

+ Một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy trình quy định (UBND phường 

Phước Hiệp: nhận hồ sơ giải quyết xong mới nhập phần mềm một cửa; UBND 

các huyện được kiểm tra thì việc thực hiện niêm yết công khai TTHC về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không đúng quy trình: TTHC chưa tiếp 

nhận đã niêm yết công khai). 

  - Về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến:  một số UBND cấp xã, cấp huyện tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến thấp (UBND thị xã Phú Mỹ 2,8%, UBND huyện Xuyên Mộc 08%).  

 - Việc triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI: Hầu hết các đơn vị, 

địa phương chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng chỉ bằng văn bản, chưa thực 

hiện kiểm tra các nội dung nhiệm vụ đã triển khai.  Do vậy, việc niêm yết công 

khai tài chính, danh sách hộ nghèo, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa thực 

hiện (UBND xã Hòa Hiệp- huyện Xuyên Mộc, UBND Long Điền – huyện Long 

Điền); UBND các xã (UBND xã Hòa Hiệp-huyện Xuyên Mộc; UBND phường 

Phước Hiệp, UBND phường Long Tâm-thành phố Bà Rịa; UBND thị trấn Long 

Điền-huyện Long Điền) được kiểm tra đều chưa niêm yết công khai tài chính 

theo quy định.    

- Việc bố trí trang thiết bị tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã: 

Trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận một cửa hư hỏng, xuống cấp chưa đề 

xuất sửa chữa kịp thời, Bảng niêm yết các TTHC chưa cập nhật các văn bản quy 

định mới của các TTHC (UBND thị trấn Long Điền- huyện Long Điền). Đến 

ngày 29/8/2022, đơn vị đã khắc phục một phần. 

- Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu: chưa thực hiện chỉnh lý tài liệu, hồ sơ, không 

sắp xếp hồ sơ gọn gàng, hồ sơ tài liệu các năm còn để tại Bộ phận một cửa và 

phòng chuyên môn (UBND thị trấn Long Điền- huyện Long Điền). 

b) Về Thanh tra công vụ: 

Trong tháng 8/2022, Sở Nội vụ tập trung tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

họp kiểm điểm trách nhiệm đối với một số cán bộ, công chức theo kết luận thanh 

tra.  

Lũy kế trong 08 tháng năm 2022, Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh đã tiến hành 

kiểm tra công vụ đột xuất tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã của 17 cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh1, kiểm tra công vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh 01 vụ 

                                              
1 UBND xã An Nhứt, UBND huyện Long Điền; UBND thị trấn Đất Đỏ và UBND huyện Đất Đỏ; UBND phường 11, phường 12, xã Long Sơn 

(TP. Vũng Tàu); UBND xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ), UBND xã Hòa Bình, xã Bàu Lâm, xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc), UBND xã Xuân 
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việc, kiểm tra công vụ đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; kiểm tra công vụ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, 

quyền hạn của đồng chí Nguyễn Anh Triết - Trưởng Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh;  Kiểm tra làm rõ các nội dung phản ánh đơn (nặc danh) của công dân 

liên quan việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Long Điền. 

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Cải cách thể chế 

a) Kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): 

Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã thẩm định 47 dự thảo văn bản QPPL; 

góp ý 84 dự thảo văn bản QPPL do các Bộ và các sở, ban, ngành thuộc UBND 

tỉnh gửi đến yêu cầu góp ý. (Số liệu tính đến 18/8/2022) 

Trong tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2022, HĐND tỉnh ban hành 12 Nghị 

quyết QPPL; UBND tỉnh ban hành 09 Quyết định QPPL. Quyết định QPPL sau 

khi ban hành được Sở Tư pháp cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kịp thời 

tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật, áp dụng và thực thi pháp luật. 

b) Tình hình triển khai và thực hiện rà soát các văn bản QPPL trên địa 

bàn tỉnh: 

Công tác rà soát văn bản trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên, 

ngay khi có căn cứ rà soát: 

- Rà soát thường xuyên: Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện 

rà soát thường xuyên 17 văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành. 

- Công tác rà soát theo lĩnh vực, trong kỳ Sở Tư pháp chưa nhận được yêu 

cầu của Bộ chỉ đạo; sở, ngành đề nghị phối hợp rà soát theo chuyên đề các lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước tại địa phương. 

c) Tình hình kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL: 

- Công tác tự kiểm tra: trong kỳ, đã tiến hành tự kiểm tra 09 Quyết định 

quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra, có 07 Quyết định 

được ban hành đúng thẩm quyền và yêu cầu quản lý Nhà nước trên địa bàn Tỉnh. 

Có 02 Quyết định có dấu hiệu trái pháp luật (Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2022 quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 

21/4/2022 quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh), Sở Tư pháp 

đã có Công văn về báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL để báo cáo UBND 

tỉnh chỉ đạo;  

- Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: Trong kỳ, kiểm tra 04 Quyết 

định QPPL do UBND huyện Côn Đảo, UBND Xuyện Mộc, UBND thành phố 

                                                                                                                                               
Sơn, xã Sơn Bình (huyện Châu Đức); UBND xã Long Phước (TP. Bà Rịa); Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục 
Bảo vệ Môi trường 
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Vũng Tàu ban hành. Qua kiểm tra, văn bản được ban hành đúng thẩm quyền và 

yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)  

a) Kiểm soát TTHC: 

* Trong tháng 8/2022:  Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành 

tham mưu:     

- Về cập nhật, đăng tải TTHC lên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công Quốc 

gia (DVCQG): cập nhật 22 TTHC lên cơ sở dữ liệu của Cổng DVCQG. Hoàn 

thành kiểm thử 02 dịch vụ công trực tuyến để Văn phòng chính phủ công khai 

trên Cổng DVCQG.  

- Ban hành 02 quyết định công bố 32 TTHC (14 thủ tục chuẩn hoá; 04 thủ 

tục sửa đổi, 14 thủ tục bị bãi bỏ); 08 Quyết định phê duyệt 151 quy trình nội bộ; 

02 quyết định cắt giảm thời gian giải quyết của 180 TTHC. 

-  Tiếp nhận 07 phản ánh, kiến nghị trên Cổng DVCQG và chuyển 04 phản 

ánh không thuộc thầm quyền đến Bộ, ngành Trung ương xử lý, chuyển 03 phản 

ánh đến cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh xử lý. Đến nay, còn 02 phản ánh kiến 

nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan trong tỉnh đang được xử lý.  

* Lũy kế 8 tháng 2022 

 - Về công bố TTHC: UBND tỉnh ban hành 47 quyết định công bố 477 

TTHC (261 thủ tục mới và chuẩn hóa, 91 thủ tục sửa đổi, 125 thủ tục bãi bỏ).  

- Cập nhật 356 TTHC lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC của Cổng 

DVCQG. Cấu hình và kiểm thử 336 dịch vụ công mức 4 lên Cổng DVCQG để 

Văn phòng Chính phủ công khai.  

- Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 08 văn 

bản. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh 08 văn bản.  

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành 01 văn bản. 

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành 29 Quyết định phê duyệt 873 quy trình nội bộ. 

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành 17 quyết định cắt giảm thời gian giải quyết của 1.212 TTHC. 

- Về thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức 

về TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: tiếp nhận 81 phản ánh kiến nghị, 

trong đó chuyển 57 phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền đến các Bộ, 

ngành Trung ương xử lý, chuyển 24 phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền thuộc 

tỉnh xử lý. Đến nay, còn 02 phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ 

quan trong tỉnh đang được xử lý.  

b) Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 
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  - Về kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Văn 

phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND ban hành Quyết định số 

2055/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 về việc công bố Danh mục thành phần hồ sơ 

TTHC cần số hóa trong tiếp nhận giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 

c) Báo cáo số liệu về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC:  

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tháng 8/2022:  

Tổng số hồ sơ phải giải quyết 87.429 hồ sơ (Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước 

chuyển qua 19.956 hồ sơ, tổng hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 67.473 hồ sơ); Trong đó, 

hồ sơ đã giải quyết là 68.230 hồ sơ, đúng hạn là 67.152 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,4%; trễ 

hạn là 1.078 hồ sơ, tương ứng 1,6%. Cụ thể: 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tổng hồ sơ phải giải quyết là 

10.955 hồ sơ (Gồm: hồ sơ kỳ trước chuyển qua 1.791 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã tiếp 

nhận 9.164 hồ sơ). Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 9.219 hồ sơ, đúng hạn là 

9.163 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,4%, trễ hạn là 56 hồ sơ, tương ứng 0,6% (Sở Tư pháp 29 

hồ sơ, Sở Khoa học và công nghệ 06 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 hồ sơ; Sở 

Thông tin và Truyền thông 03 hồ sơ; Sở Giao thông vận tải 02 hồ sơ; Sở Văn hóa 

Thể thảo 02 hồ sơ; Ban Quản lý các khu công nghiệp 02 hồ sơ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 01 hồ sơ).  

+ Bộ phận một cửa cấp huyện: Tổng số hồ sơ phải giải quyết là 37.210 hồ 

sơ (Gồm: hồ sơ kỳ trước chuyển qua 17.658 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 

19.552 hồ sơ). Trong đó số hồ sơ đã giải quyết 20.378 hồ sơ,  đúng hạn 19.931 hồ 

sơ đạt tỷ lệ 97,81%, trễ hạn 447 hồ sơ tương ứng với tỷ lệ 2,19 %.  

+ Bộ phận một cửa cấp xã: Tổng số hồ sơ phải giải quyết là 39.264 hồ sơ 

(Gồm: hồ sơ kỳ trước chuyển qua 507 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 38.757 

hồ sơ). Trong đó số hồ sơ đã giải quyết 38.633 hồ sơ,  đúng hạn 38.058 hồ sơ đạt 

tỷ lệ 98,5%, trễ hạn 575 hồ sơ tương ứng với tỷ lệ 1,5%.  

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 08 tháng đầu năm 2022: 

 Tổng số hồ sơ phải giải quyết 576.660 hồ sơ (Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước 

chuyển qua 29.126 hồ sơ, tổng hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 547.534 hồ sơ); Trong 

đó, hồ sơ đã giải quyết là 557.459 hồ sơ, đúng hạn là 529.532 hồ sơ đạt tỷ lệ 

94,9%; trễ hạn là 27.927 hồ sơ, tương ứng 5,1%. Cụ thể: 

 + Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tổng số hồ sơ phải giải quyết 

78.187 hồ sơ (Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước chuyển qua 1.744 hồ sơ, tổng hồ sơ 

tiếp nhận trong kỳ 76.443 hồ sơ); Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 76.449 hồ sơ, 

đúng hạn là 76.172 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,6 %; trễ hạn là 277 hồ sơ, tương ứng 0,4 %. 

+ Bộ phận một cửa cấp huyện: Tổng số hồ sơ phải giải quyết 228.831 hồ 

sơ (Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước chuyển qua 24.872 hồ sơ, tổng hồ sơ tiếp nhận 

trong kỳ 203.959 hồ sơ); Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 211.999 hồ sơ, đúng 

hạn là 192.157 hồ sơ đạt tỷ lệ 90,6%; trễ hạn là 19.842  hồ sơ, tương ứng 9.4%. 
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+ Bộ phận một cửa cấp xã: Tổng số hồ sơ phải giải quyết 269.642 hồ sơ 

(Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước chuyển qua 2.510 hồ sơ, tổng hồ sơ tiếp nhận trong 

kỳ 267.132 hồ sơ); Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 269.011 hồ sơ, đúng hạn là 

261.203 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,1%; trễ hạn là 7.808 hồ sơ, tương ứng 2,9%. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

a) Về tổ chức bộ máy: Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh: Báo cáo Bộ Nội 

vụ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP2; Quyết 

định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

quản lý các khu công nghiệp. 

b)Về biên chế: 

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh: Quyết định ủy quyền cho Ban Quản lý 

các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao 

động trong các khu công nghiệp trên địa bàn3;  Quyết định ban hành Kế hoạch về 

triển khai Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị 

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC)4; Quyết định về phân bổ số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh; Báo cáo UBND tỉnh đề xuất ủy quyền trong thực hiện 

TTHC lĩnh vực đầu tư công.  

c) Về công tác Hội và Tổ chức phi Chính phủ:  Sở Nội vụ tham mưu UBND 

tỉnh: Quyết định kiện toàn Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ: Báo cáo kết quả thực 

hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 20225
; Công văn triển khai Công văn số 

2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ6; Công văn triển khai công văn 

3538/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh 

giản biên chế7; Báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc8. 

- Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh: Công văn sắp xếp, bố trí công tác, 

giải quyết chế độ đối với trường hợp không cử lại người đại diện phần vốn nhà 

nước tại Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu (VungtauShip)9; 

Quyết định số phê duyệt hình thức và nội dung kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào 

                                              
2 Tờ trình số 432/TTr-SNV ngày 25/8/2022 
3 Sau khi nhận được Tờ trình số 429/TTr-SNV - 25/08/2022 của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản 

số 976/VP-VX ngày 26/8/2022 gửi thường trực UBND tỉnh và các thành viên lấy ý kiến về việc  ủy quyền cho 

Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động trong các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
4 Tờ trình số 426/TTr-SNV ngày 24/8/2022 
5 Tờ trình số 393/TTr- SNV ngày 8/8/2022 
6 Tờ trình số 433/TTr-SNV ngày 25/8/2022 
7 Tờ trình số 408/TTr-SNV ngày 11/8/2022 
8 Tờ trình số 387/TTr-SNV ngày 04/8/2022 
9 Tờ trình số 434/TTr-SNV ngày 24/8/2022 
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làm công chức tại: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Công thương. 

- Về tuyển dụng công chức, viên chức: Quyết định hủy bỏ và công nhận bổ 

sung kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 

2021 đối với công chức Sở Tư Pháp. 

  - Về chế độ, chính sách: Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với 

Giám đốc sở Lao động -Thương binh và Xã hội. 

- Về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC:  

Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh: Công văn góp ý dự thảo Thông tư 

của Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, 

lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định bổ sung, 

điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 202210;  

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã chủ trì, tổ chức mở 07 lớp bồi dưỡng được phê 

duyệt theo Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2022 của UBDN tỉnh: 01 lớp 

nghiệp vụ công tác CCHC; 01 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý văn bản và hồ 

sơ điện tử; 01 lớp kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; 01 lớp kỹ năng 

tham mưu, tổng hợp, báo cáo; 01 lớp kiến thức, nghiệp vụ, ứng xử, kỹ năng giao 

tiếp, 02 lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ về tôn giáo (611/970 người). 

5. Cải cách tài chính công 

Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

- Triển khai thực hiện kịp thời và đúng quy định các chính sách cải cách về 

thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội đối với cán bộ 

công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì việc thực hiện cơ chế tự 

chủ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo 

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ tại: 

+ 257/257 cơ quan nhà nước, đạt 100%. Trong đó: cấp tỉnh: 43/43 cơ quan; 

cấp huyện: 132/132 cơ quan; cấp xã: 82/82 cơ quan. 

+ 503/503 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 100%. Trong đó, cấp tỉnh: 

117/117 đơn vị; cấp huyện: 386/386 đơn vị. 

- 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công để làm cơ sở để triển khai thực 

hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Về công tác thẩm định phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026:  

+ Ngày 18/02/2022, Sở Tài chính đã có Công văn số 579/STC-TCHCSN 

gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính 

                                              
10 Tờ trình số 420/TTr-SNV ngày 17/8/2022 
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của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8469/BTC-HCSN về việc lấy ý 

kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài chính chưa ban hành 

Thông tư để các địa phương có cơ sở thực hiện. Hiện nay, việc xây dựng phương 

án tự chủ tài chính và các biểu mẫu chưa có hướng dẫn cụ thể.  

+ Ngày 08/8/2022, Sở Tài chính có Công văn số 3462/STC-TCHCSN gửi 

các cơ quan, đơn vị đề nghị khẩn trương xây dựng phương án tự chủ tài chính 

đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Hiện nay, Sở Tài chính đang rà soát để có ý 

kiến đối với phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh.  

- Về Thanh tra, kiểm tra tài chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Tài 

chính tiến hành thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo 

Quyết định số 116/QĐ-STC ngày 17/11/2021:  

Thanh tra việc chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh và chi từ nguồn 

xổ số kiến thiết cho ngân sách huyện Xuyên Mộc theo Quyết định số 23/QĐ-STC 

ngày 09/3/2022 của Sở Tài chính: đang hoàn thành dự thảo kết luận. 

- Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc thẩm định 

kết quả tự chấm điểm đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi 

thường xuyên năm 2021.  

- Về triển khai thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước: 

+ Ngày 07/4/2022, Sở Tài chính có Công văn số 1350/STC-TTr về việc 

báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (Kiểm 

toán ngân sách địa phương) từ năm 2019 trở về trước, theo đó: 

* Số Kiểm toán Nhà nước kiến nghị: 5.369.233.941.197 đồng. 

* Số đã thực hiện đến nay: 3.063.637.424.585 đồng. 

* Số chưa thực hiện: 2.305.596.516.612 đồng. 

+ Ngày 01/8/2022, Sở Tài chính có Công văn số 3334/STC-TTr về việc dự 

thảo báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại cuộc 

kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020, theo đó: 

* Số Kiểm toán Nhà nước kiến nghị: 395.854.659.019 đồng 

* Số đã thực hiện đến nay: 326.557.347.25 đồng 

* Số chưa thực hiện: 69.297.311.766 đồng. 

6. Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử 

- Tiếp tục triển khai thực hiện theo lộ trình đã đề ra tại Quyết định số 

2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC:  
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+ Triển khai Kế hoạch triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi 

số, CCHC trên địa bàn tỉnh; Ký kết Biên bản hợp tác về việc triển khai ứng dụng 

Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, CCHC trên địa bàn tỉnh. 

+ Xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ICT sẵn sàng, đủ điều 

kiện tối thiểu cho phát triển các dịch vụ đô thị thông minh (giai đoạn 1): Hiện tại 

Sở Thông tin và Truyên thông đang báo cáo xin chủ trương thực hiện Kế hoạch 

thuê Trung tâm dữ liệu cho giai đoạn 2023 - 2025. 

+ Xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển 

đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 2121/QĐ-UBND ngày 01/8/2022. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ đã 

cấp 100% chữ ký số cho các Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã và các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ cho việc ký số hộ chiếu vắc-xin theo yêu 

cầu của Bộ Y tế; đã cấp 695 chữ ký số cho 100% giáo viên trường Tiểu học, 

THCS tại huyện Long Điền và 897 chữ ký số cho 100% giáo viên trường Tiểu 

học, THCS tại thành phố Vũng Tàu phục vụ ký số trên học bạ điện tử; đã cấp đầy 

đủ chữ ký số cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh để thực hiện số hóa TTHC theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. 

+ Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn 

tỉnh; hiện tại 100% các đơn vị đã thành lập Tổ công nghệ. (503/503 tổ). 

- Dịch vụ công trực tuyến: Qua rà soát trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, đến 

ngày 29/8/2022, toàn tỉnh đã cung cấp 1.926 thủ tục, trừ các thủ tục ở lĩnh vực 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Phòng chống tham nhũng, Công an 

tỉnh (trong đó cấp tỉnh: 1.542; cấp huyện: 263 và cấp xã: 121); mức độ 3: 351 thủ 

tục (trong đó cấp tỉnh: 285; cấp huyện: 27; cấp xã: 39); mức độ 4: 1.572 thủ tục 

(trong đó cấp tỉnh: 1.254; cấp huyện: 236 và cấp xã: 82). Đã cung cấp 100% dịch 

vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. 

Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến: 

+ Trong tháng 8/2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 21.926/57.934 hồ sơ = 38%  

Trong đó, cấp tỉnh: 2.210/4.265 hồ sơ = 52%; cấp huyện: 4.376/18.608 hồ 

sơ =23,5%; cấp xã: 15.340/35.061 hồ sơ = 44%. 

+ Lũy kế 08 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 72.544/512.299 hồ sơ 

= 14,2%  

Trong đó, cấp tỉnh: 19.660/35.155 hồ sơ = 55,9%; cấp huyện: 

17.450/204.489  hồ sơ = 8,5%; cấp xã: 35.434/272.655 hồ sơ = 13%. 

- 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị đều đã 

được cấp phát chữ ký số, chứng thư số. Đến nay, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp 
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phát 2.405 chữ ký số cho cá nhân, 156 sim KPI cho lãnh đạo và 576 chứng thư số 

cho tổ chức là các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ việc ký số các văn 

bản điện tử.  

- Vệc duy trì vận hành Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa 

phương: 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có 

Trang thông tin điện tử. Trong đó, thông tin chỉ đạo và điều hành của các cấp 

chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời, trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử. Các bộ TTHC của các cấp chính quyền được công khai, cập nhật thường 

xuyên; các thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy 

hoạch ngành, lĩnh vực được công khai theo quy định. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh:  

 Một số cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của UBND tỉnh giao 

còn chậm (Sở Xây dựng: 08 nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 nhiệm 

vụ, Sở Tài chính: 03 nhiệm vụ…).   

2. Việc giải quyết hồ sơ TTHC: Tình trạng hồ sơ TTHC trễ hẹn vẫn còn 

(tháng 8/2022: cấp tỉnh: 0,6%; cấp huyện: 2,19%; cấp xã: 1,5%).  

Qua kiểm tra CCHC: tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tại Bảo hiểm xã hội tỉnh trong 05 

tháng đầu năm 2022 thể hiện trên phần mềm cao (15%). Một số đơn vị cấp 

huyện, cấp xã thực hiện chưa đúng quy trình quy định. 

 3. Về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp so với chỉ tiêu 

theo yêu cầu là: 50% (tháng 8 đạt 38%, lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 đạt 14,2%).  

  4. Việc triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI: 

 Đến nay, đã có 08 đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện giải pháp cải thiện kết quả chỉ số PAPI năm 202211, 01 cơ quan quản lý 

chuyên ngành hướng dẫn (Sở Tài chính) tuy nhiên còn chung chung, chưa cụ thể. 

Qua kiểm tra CCHC tại 03 huyện, 04 xã, hầu hết các đơn vị, địa phương 

chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng chỉ bằng văn bản, chưa thực hiện kiểm 

tra các nội dung nhiệm vụ đã triển khai. Một số địa phương chưa niêm yết công 

khai tài chính, danh sách hộ nghèo, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa thực 

hiện tại Bộ phận một cửa cấp xã và trụ sở thôn, ấp, khu phố.    

5. Việc triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC:  Việc triển 

khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) theo 

Kế hoạch của UBND tỉnh số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch, Danh mục thành phần hồ sơ TTHC cần số hóa trong tiếp nhận 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn 

tỉnh, tuy nhiên chưa có cơ quan, đơn vị nào triển khai thực hiện.  

(Theo yêu cầu đến hết năm 2022 phải thực hiện số hóa kết quả giải quyết 

                                              
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế,  Sở Du lịch, Thanh tra tỉnh, 

UBND huyện Châu Đức,  UBND huyện Côn Đảo 
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TTHC đạt 50% đối với cấp tỉnh, 40% đối với cấp huyện và 35% đối với cấp xã).  

Nguyên nhân: Chưa có Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (trên cơ sở 

hợp nhất Cổng dịch vụ công của tỉnh và Phần mềm một cửa), chưa có kho lưu trữ 

hồ sơ kết quả giải quyết TTHC số hóa.  

6. Việc bố trí trang thiết bị tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã: 

Qua kiểm tra CCHC tại một số cơ quan, đơn vị: Trang thiết bị phục vụ tại 

bộ phận một cửa hư hỏng, xuống cấp chưa đề xuất sữa chữa kịp thời, Bảng niêm 

yết các TTHC chưa cập nhật các văn bản quy định mới của các TTHC.  

7. Lưu trữ hồ sơ: Qua kiểm tra CCHC tại một số UBND xã chưa thực hiện 

chỉnh lý tài liệu, hồ sơ, không sắp xếp hồ sơ gọn gàng, hồ sơ tài liệu các năm còn 

để tại Bộ phận một cửa và phòng chuyên môn. 

8. Việc kết nối, chia sẽ dữ liệu với các Bộ, ngành, Trung ương: Phần mềm 

một cửa điện tử đã kết nối với Cổng dịch vụ công tỉnh và đáp ứng như cầu truy xuất, 

thông kê hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, việc kết nối phần mềm chuyên ngành của Bộ 

Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.... Sở Thông tin và Truyền thông đang 

tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện.  

IV. NHỮNG NHIỆM VỤ  TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2022 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch CCHC năm 

2022 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 và Kế hoạch CCHC năm 2022 của các đơn vị.  

 - Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến theo 

chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 về giao chỉ 

tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2022, đảm bảo tỷ lệ theo lộ trình được 

giao và đạt tỷ lệ 50% hồ sơ trực tuyến đến hết 30/11/2022. 

 - Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao để cải thiện, 

nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2022 của tỉnh (Công 

văn số 9228/UBND-VP ngày 02/8/2022, Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 

18/8/2022).  

 - Tiếp tục rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được 

Chính phủ, UBND tỉnh giao tại Công văn số 6890/UBND-VP ngày 15/6/2022. 

Đôn đốc giải quyết hồ sơ TTHC, hạn chế tình trạng thực hiện chậm trễ nhiệm vụ 

được giao và giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp theo Công văn số 

10397/UBND-SNV ngày 26/8/2022. 

 - Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Kế hoạch 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 về triển khai thực hiện Quyết định 

số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 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 

TTHC. 
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 - Đầu tư, trang bị đầy đủ các trang thiết bị tại Bộ phận một cửa các cấp 

theo quy định, đảm bảo đủ để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ 

giải quyết TTHC. 

 - Tăng cường công tác lập hồ sơ công việc, chỉnh lý sắp xếp tài liệu lưu trữ 

theo quy định của Luật Lưu trữ và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 - Giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng quy trình quy định, đúng thời gian 

theo phiếu hẹn, kết thúc phần mềm ngay khi có kết quả hồ sơ TTHC.   

 - Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC để 

chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. 

 2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định và xây dựng quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết 

TTHC đảm bảo theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh.  

- Tiếp tục kiểm thử các dịch vụ công để Văn phòng Chính phủ công khai 

trên Cổng DVC Quốc gia năm 2022 theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

công bố danh mục DVC của tỉnh được tích hợp, cung cấp năm 2022 . 

- Triển khai Kế hoạch số 1077/KH-UBND ngày 30/3/2022 kế hoạch rà 

sóat TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh và tổng hợp phương án đơn giản hóa 

TTHC năm 2022 của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông việc tích hợp, công khai kết 

quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa 

phương trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Cổng Thông tin điện tử 

của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 9368/UBND-VP ngày 

05/8/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg về phê duyệt Bộ 

chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường 

điện tử.   

Báo cáo UBND tỉnh kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công tại các cuộc họp thường kỳ 

hàng tháng để có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời (Từ ngày 01/8/2022, Văn phòng 

Chính phủ sẽ thực hiện công khai kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia theo đúng dữ liệu đã được bộ, ngành, địa phương tích hợp, đồng bộ với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá 

việc thực hiện).  

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

  - Tiếp tục triển khai hiệu quả theo lộ trình đề ra tại Quyết định số 

2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương 
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trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC. 

- Khẩn trương hợp nhất Cổng dịch vụ công của tỉnh và Phần mềm một cửa 

và triển khai xây dựng kho lưu trữ hồ sơ kết quả giải quyết TTHC số hóa phục vụ 

số hóa kết quả giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

10054/UBND-VP ngày 18/8/2022. 

- Tập huấn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến các sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. Theo dõi, đôn đốc số lượng hồ sơ TTHC 

được xử lý trực tuyến đảm bảo chỉ tiêu 50% theo kế hoạch đề ra; kịp thời tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND tỉnh các 

giải pháp khắc phục. 

- Tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia theo hướng dẫn cho bộ, ngành, cơ quan, địa phương theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại công văn số 9368/UBND-VP ngày 05/8/2022 về triển khai thực 

hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và 

đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, 

dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.  

- Triển khai kế hoạch Zalo để thúc đẩy chuyển đổi số, CCHC. 

- Theo dõi, đôn đốc và phối hợp các đơn vị liên quan thúc đẩy các doanh 

nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử; đảm bảo đến cuối năm tỷ lệ 

lần lượt là 100% và 50%. 

- Tiếp tục cấp phát chữ ký số cho 100% giáo viên, trường học trên địa bàn 

tỉnh, phục vụ nền tảng quản lý dạy và học (Vnedu). 

- Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đến các sở, 

ban, ngành và tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện xây dựng, tích hợp hệ thống Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại 

Lưu trữ cơ quan vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. 

- Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Chính quyền điện tử hướng tới 

Chính quyền số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Ban hành Bộ 

chỉ số chuyển đổi số của tỉnh. 

  4. Sở Tài chính 

 - Xây dựng phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2026. 

 - Triển khai thực hiện theo Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 

của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 5. Sở Nội vụ 
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 - Tổ chức kiểm tra công tác CCHC và việc thực hiện kiểm soát TTHC năm 

2022 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt.  

 - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao để cải 

thiện, nâng cao các chỉ số CCHC PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2022 của tỉnh. 

 - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện các 

nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao còn trễ hạn; kiểm tra đơn vị còn 

nhiều hồ sơ trễ hạn.  

- Tìm hiểu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh/thành có kết quả Chỉ số PAR 

INDEX, SIPAS, PAPI cao để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu 

quả trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số CCHC các sở, ngành, địa 

phương trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch khảo sát hài lòng người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ hành chính của nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; Chủ trương in 

Tờ rơi tuyên truyền về CCHC. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh về rà soát quy trình 

thực hiện TTHC liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

 Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện công tác CCHC của tỉnh tháng 8 

năm 2022, lũy kế 8 tháng và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. 

Sở Nội vụ kính báo cáo UBND tỉnh./ 

   

Nơi nhận: 
- Như trên (báo cáo); 

- Sở KH&ĐT (để tổng hợp); 

- Giám đốc SNV; 

- Các sở, ngành; 

- UBND cấp huyện, xã; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Website CCHC tỉnh; Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCHC&VTLT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Nguyễn Tấn Phong 
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