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SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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 9, 

lũy kế 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV 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 11568/UBND-VP ngày 20/08/2022, Sở Nội vụ báo 

cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tháng 9, lũy kế 9 

tháng và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV 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 9/2022: 

- Báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình công tác CCHC Quý III và phương 

hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. 

- Để cải thiện kết quả các Chỉ số CCHC và  việc thực hiện công tác CCHC 

trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch học tập kinh nghiệm công tác 

CCHC tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng năm 2022. 

- Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, 

ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch khảo sát 

sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn chấp thuận chủ trương in ấn Tờ 

rơi tuyên truyền công tác CCHC năm 2022. 

- Triển khai đến các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC PAR 

INDEX của tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. 

- Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tham 

mưu triển khai đến các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình khắc phục những nội 
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dung người dân đánh giá thấp, các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR 

INDEX, PCI, SIPAS, PAPI.  

- Tính đến tháng 9/2022, 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:  

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

kiểm tra CCHC tỉnh đã kiểm tra 11 đơn vị, địa phương (Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

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

UBND thành phố Vũng Tàu; UBND thành phố Bà Rịa; 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, 

UBND phường Phú Mỹ- thị xã Phú Mỹ). 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. Những đơn vị còn lại sẽ tiếp tục kiểm tra trong tháng 10/2022 

theo Kế hoạch. 

- Kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện thủ tục 

hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh:  Đoàn kiểm tra của tỉnh đã 

kiểm tra 03 cơ quan (Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và 

Môi trường); còn lại Văn phòng UBND tỉnh (đang kiểm tra).  

- Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng trên phần 

mềm chỉ đạo điều hành của Chính phủ và UBND tỉnh: Đoàn kiểm tra của tỉnh 

đã kiểm tra 09 cơ quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Xây 

dựng, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Ban Dân tộc và UBND huyện Long Điền).  

- Kiểm tra  hồ sơ TTHC trễ hạn trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây 

dựng (04 cơ quan): Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp (theo Thông báo số 166/TB-UBND 

ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 

tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021). 

b) Về Thanh tra công vụ: 

- Trong tháng 9/2022, Sở Nội vụ tập trung tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức có thiếu sót 

tại các kết luận thanh tra.  

- Lũy kế trong 09 tháng năm 2022, Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh đã kiểm tra 

công vụ đột xuất Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã của 17 cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh; Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã 

tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, cụ thể: 

+ Thanh tra công vụ đột xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
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+ Kiểm tra công vụ: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh liên quan việc giải 

quyết hồ sơ địa chính công trình Đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn của 

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đo đạc và Bản đồ Tấn Phát; Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch theo nội dung phản ánh của Chi bộ Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, 

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

nghiệp tỉnh; UBND huyện Long Điền đối với 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 22/9/2022) 

Trong tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2022, HĐND tỉnh ban hành 12 Nghị 

quyết QPPL; UBND tỉnh ban hành 12 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: trong 9 tháng, 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 9 tháng, 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;  
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- 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 

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 9/2022:   

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

gia (DVCQG): Cập nhật 23 TTHC lên cơ sở dữ liệu của Cổng DVCQG. Hoàn 

thành kiểm thử 01 dịch vụ công trực tuyến để Văn phòng chính phủ công khai 

trên CDVCQG.  

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

với các sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 05 quyết định 

công bố 26 TTHC (06 thủ tục mới; 17 thủ tục sửa đổi, 03 thủ tục bị bãi bỏ). 

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

tịch UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định phê duyệt 125 quy trình nội bộ. 

- Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: Tiếp nhận 12 phản 

ánh, kiến nghị trên Cổng DVCQG và chuyển 10 phản ánh không thuộc thầm 

quyền đến Bộ, ngành Trung ương xử lý, chuyển 02 phản ánh đến cơ quan có 

thẩm quyền trong tỉnh xử lý. Đến nay, còn 01 phản ánh kiến nghị thuộc thẩm 

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

* Lũy kế 9 tháng 2022: 

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

tịch UBND tỉnh ban hành 55 quyết định công bố 503 TTHC (267 thủ tục mới và 

chuẩn hóa, 108 thủ tục sửa đổi, 128 thủ tục bị bãi bỏ).  

- Cập nhật 375 TTHC lên cơ sở dữ liệu của Cổng DVCQG. Kiểm thử và 

cấu hình 337 dịch vụ công lên Cổng DVCQG.  

- Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 10 văn 

bản. 

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

tịch UBND tỉnh ban hành 32 Quyết định phê duyệt 998 quy trình nội bộ. 

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

tỉnh ban hành 15 Quyết định cắt giảm 1.212 TTHC. 

- 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. 
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- 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: 09 tháng đầu năm tỉnh đã tiếp nhận 

trên Cổng DVCQG là 94 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, trong đó 

chuyển 68 phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền đến các Bộ, ngành Trung 

ương xử lý, hiện chỉ còn 01 phản ánh đang xử lý trong hạn, tỷ lệ xử lý đúng hạn 

đạt 96%. 

b) 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 9/2022:  

Tổng số hồ sơ phải giải quyết 102.704 hồ sơ (Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước 

chuyển qua 20.732 hồ sơ, tổng hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 81.972 hồ sơ); Trong đó, 

hồ sơ đã giải quyết là 81.305  hồ sơ, đúng hạn là 79.129 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,3%; trễ 

hạn là 2.176 hồ sơ, tương ứng 2,7%. Cụ thể: 

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

10.882 hồ sơ (Gồm: hồ sơ kỳ trước chuyển qua 1.770 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã tiếp 

nhận 9.112 hồ sơ). Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 9.131 hồ sơ, đúng hạn là 

9.100 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,7%, trễ hạn là 31 hồ sơ, tương ứng 0,3% (Sở Tư pháp 16 

hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường 06 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 05 hồ sơ; 

Sở Giao thông vận tải 02 hồ sơ; Sở Văn hóa Thể thao 02 hồ sơ; Sở Y tế 01 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 42.029 hồ 

sơ (Gồm: hồ sơ kỳ trước chuyển qua 18.080 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 

23.949 hồ sơ). Trong đó số hồ sơ đã giải quyết 23.545 hồ sơ,  đúng hạn 22.772 hồ 

sơ đạt tỷ lệ 96,7%%, trễ hạn 773 hồ sơ tương ứng với tỷ lệ 3,3 % (UBND huyện 

Xuyên Mộc: 439 hồ sơ, UBND huyện Đất Đỏ 210 hồ sơ, UBND thành phố Bà Rịa 

42 hồ sơ,UBND huyện Côn Đảo 30 hồ sơ, UBND thị xã Phú Mỹ 26 hồ sơ, UBND 

huyện Châu Đức 21 hồ sơ, UBND thành phố Vũng Tàu 03 hồ sơ, UBND huyện 

Long Điền 02 hồ sơ).  

+ Bộ phận một cửa cấp xã: Tổng số hồ sơ phải giải quyết là 49.793 hồ sơ 

(Gồm: hồ sơ kỳ trước chuyển qua 882 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 48.911 

hồ sơ). Trong đó số hồ sơ đã giải quyết 48.629 hồ sơ,  đúng hạn 47.257 hồ sơ đạt 

tỷ lệ 97,2%, trễ hạn 1.372 hồ sơ tương ứng với tỷ lệ 2,8%.  

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 09 tháng đầu năm 2022: 

 Tổng số hồ sơ phải giải quyết 664.837 hồ sơ (Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước 

chuyển qua 27.476 hồ sơ, tổng hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 636.731 hồ sơ); Trong 

đó, hồ sơ đã giải quyết là 643.452 hồ sơ, đúng hạn là 616.338 hồ sơ đạt tỷ lệ 

95,7%; trễ hạn là 27.114 hồ sơ, tương ứng 4,3%. Cụ thể: 

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

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

tiếp nhận trong kỳ 85.555 hồ sơ); Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 85.556 hồ sơ, 

đúng hạn là 85.248 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,6 %; trễ hạn là 308 hồ sơ, tương ứng 0,4 %. 
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+ Bộ phận một cửa cấp huyện: Tổng số hồ sơ phải giải quyết 256.187 hồ 

sơ (Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước chuyển qua 23.703 hồ sơ, tổng hồ sơ tiếp nhận 

trong kỳ 232.484 hồ sơ); Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 237.701 hồ sơ, đúng 

hạn là 220.564 hồ sơ đạt tỷ lệ 92.7%; trễ hạn là 17.137  hồ sơ, tương ứng 7,3%. 

+ Bộ phận một cửa cấp xã: Tổng số hồ sơ phải giải quyết 321.351 hồ sơ 

(Gồm: số hồ sơ tồn kỳ trước chuyển qua 2.659 hồ sơ, tổng hồ sơ tiếp nhận trong 

kỳ 318.692 hồ sơ); Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 320.195 hồ sơ, đúng hạn là 

310.526 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,9%; trễ hạn là 9.669 hồ sơ, tương ứng 3,1%. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

a) Về tổ chức bộ máy: Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh: Công văn góp ý 

dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Báo cáo đổi mới cơ chế quản lý, tổ 

chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý. 

b)Về biên chế: 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo số lượng công chức, 

viên chức nghỉ hưu, dự kiến tinh giản và đề xuất lộ trình thực hiện chỉ tiêu tinh 

giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2021- 2026 trong các cơ quan hành 

chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Triển khai Phiếu khảo sát “Đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành 

chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước” đến các cơ quan, đơn vị có liên 

quan để tổng hợp báo cáo Bội Nội vụ. 

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

UBND tỉnh: Quyết định xếp hạng Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phổi 

Phạm Hữu Chí; Quyết định gia hạn thời gian hoạt động của Chi hội thương mại 

Đài Loan tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Về quản lý công chức, viên chức: 

+ Trong tháng 9/2022, UBND tỉnh ban hành: Quyết định thôi phân công 

nhiệm vụ 01 trường hợp (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông); Điều động, 

bổ nhiệm 04 trường hợp: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở 

Tư pháp, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai); Bổ 

nhiệm lại 03 trường hợp: (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Phó Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ). 

+ Lũy kế 09 tháng: Quyết định thôi phân công nhiệm vụ 01 trường hợp
1
; 

Điều động, bổ nhiệm 08 trường hợp
2
; Bổ nhiệm lại 08 trường hợp

3
. 

                                              
1 Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Sở TTTT;  

2 Giám đốc Sở LĐTBXH, Giám đốc Sở KHĐT, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc TTTT, Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

Phó Chánh VPUBT; Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi; Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai. 



7 

- Về chế độ, chính sách: Quyết định nghỉ hưu để hưởng chính sách tinh 

giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính 

phủ đối với: Phó Giám đốc Ban quản lý vườn Quốc Gia Côn đảo; Phó Giám đốc 

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương Mai, Du lịch tỉnh; Phó Giám đốc Sở Ngoại 

vụ. 

- Về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC:  

Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh: Quyết định bãi bỏ Quyết định  số 

44/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định về 

chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với CBCCVC tỉnh; Quyết 

định phê duyệt bổ sung kế hoạch cử công chức, viên chức thuộc tỉnh tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. 

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã chủ trì, tổ chức mở 01 lớp nghiệp vụ công tác lưu 

trữ và số hóa tài liệu lưu trữ (150 người). 

Đến nay, các cơ quan, đơn vị khối nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 

331/475 lớp nội dung bồi dưỡng đạt 69,68% với số lượng học viên tham gia là 

18.945 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: 

+ 262/262 cơ quan nhà nước, đạt 100%. Trong đó: cấp tỉnh: 43/43 cơ quan; 

cấp huyện: 137/137 cơ quan (tăng 05 đoàn thể thuộc huyện Long Điền); 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:  

 Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ, Sở 

Tài chính đã có Công văn số 4349/STC-TCHCSN ngày 15/09/2022 gửi các cơ 

                                                                                                                                               
3 Giám đốc Sở Du lịch; Trưởng ban Dân tộc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Dân dụng và Công 

nghiệp; Phó Giám đốc Sở Y tế; Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục trưởng Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Nông lâm Thủy sản. 
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quan, đơn vị về việc khẩn trương đề xuất phương án phân loại tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022. Theo đó, Sở Tài chính đã có 

hướng dẫn cụ thể đối với các cơ quan đơn vị về việc xây dựng phương án tự chủ 

tài chính trong năm 2022  

- 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.  

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:  

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

thời điểm ngày 18/9/2022, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã cập nhật 1.923 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: 1.541; cấp huyện: 262 và cấp xã: 

120); mức độ 3: 349 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 285; cấp huyện: 27; cấp xã: 37); 

mức độ 4: 1.572 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 1.254; cấp huyện: 235 và cấp xã: 83).  

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

+ Trong tháng 9/2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 22.675/41.101 hồ sơ = 

55.2% . Trong đó, cấp tỉnh 2.406/3.443 hồ sơ = 69,8%; cấp huyện: 3.767/11.790 

hồ sơ =31,9%; cấp xã: 16.502/25.868 hồ sơ = 63,7%. 

+ Lũy kế 09 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 94.287/545.908 hồ sơ 

= 17,2% . Trong đó, cấp tỉnh: 24.313/39.227 hồ sơ = 61,9%; cấp huyện: 

21.623/212.540  hồ sơ = 10,2%; cấp xã: 48.351/294.141 hồ sơ = 16,4%. 

- 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 

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. 

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ 

TỊCH UBND TỈNH LIÊN QUAN CÔNG TÁC CCHC: 

1. Công văn  số 488/UBND-VP ngày 25/8/2022  về việc xây dựng kế hoạch 

chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung mà doanh nghiệp và người dân trên địa 

bàn tỉnh đánh giá thấp  các thành phần của Chỉ số PCI và Chỉ số PAPI: Sở Nội 

vụ đang dự thảo trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện các Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

2. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách TTHC 

và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh 

nghiệp ngày 15/9/2022 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải pháp khắc phục các Chỉ số 

CCHC của tỉnh: Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có 

Công văn 1401/SNV- CCHC&VTLT ngày  20/09/2022 để nghị các cơ quan, đơn 

vị báo cáo kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAR, PAPI và Chỉ số 

PCI cấp tỉnh năm 2022.  



10 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

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

(tháng 9/2022: cấp tỉnh: 0,3%; cấp huyện: 3,3%; cấp xã: 2,8%).  

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. 

 2. Về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 9 tháng đầu năm 2022 

đạt 17,2% (còn thấp so với chỉ tiêu theo yêu cầu là: 50%) 

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

 Đến nay, đã có 17 đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện giải pháp cải thiện kết quả chỉ số PAPI năm 2022
4
, 01 cơ quan quản lý 

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

Riêng UBND huyện Long Điền đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Chỉ 

số PAPI trên địa bàn huyện vào ngày 14/9/2022. 

Qua kiểm tra CCHC tại 05 huyện, 05 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.    

4. Phản ánh của người dân về thu cước phí trả kết quả qua bưu chính 

công ích: 

Bưu điện thành phố Bà Rịa đã thu cước phí đối với trả kết quả giấy phép 

lái xe ô tô không đúng quy định: Không ghi phiếu thu, không ghi số tiền tại liên 

giao cho người dân, thu số phí cao hơn so với quy định (thu 40.000đ, cao hơn 

quy định 14.000 đ). 

Kiến nghị nội dung trên đã được người dân phản ánh trước đó và Chủ tịch 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bưu điện tỉnh chấn chỉnh tại văn bản số 4893/UBND-VP 

ngày 28/4/2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn xảy ra tình trạng thu cước phí không 

đúng quy định. 

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 

                                              
4
 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế,  Sở Du lịch, Thanh tra 

tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở 

Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND TP Vũng Tàu, UBND huyện Long Điền, UBND huyện Châu Đức, 

UBND huyện Xuyên Mộc; 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 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 QUÝ IV 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 khắc phục 

hạn chế, 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, Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 

30/8/2022). Báo cáo tình hình thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 

26/9/2022. 

 - Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các giải pháp để khắc phục 

những nội dung người dân, doanh nghiệp đánh giá thấp theo chỉ đạo của đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 488/UBND-VP ngày 25/8/2022, gửi Sở Nội 

vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 - 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. 

 - 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. 
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 - 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 DVCQG năm 2022 theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

danh mục dịch vụ công của tỉnh được tích hợp, cung cấp năm 2022 . 

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

soát 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.   

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 

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 (theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND 

tỉnh là trước ngày 15/10/2022). 

- 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 
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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 và tổ chức chấm điểm chỉ số chuyển đổi số. 

  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 

 - 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.  

 - 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 theo Kế hoạch UBND 

tỉnh phê duyệt. 

 - 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.  
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- 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. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số CCHC các sở, ngành, địa phương 

trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện; Triển khai 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 và tổ chức in Tờ rơi tuyên truyền về CCHC theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh. 

- 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 9 

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