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BÁO CÁO
Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23 tháng 11 năm 2018 của
Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định
số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND xã Yết Kiêu đã tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 
đối với cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai thực hiện

UBND xã đã triển khai tới cán bộ, công chức tai bộ phận một cửa thu thập 
thông tin đánh giá thông qua Phiếu đánh giá. Phiếu đánh giá có 5 tiêu chí
để đánh giá mức độ hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông đối với cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Thông tư số
01/2018/TT-VPCP, 05 chỉ số đánh giá như sau:

Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định
Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết

Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ
tục hành chính

Chỉ số 4: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ
thủ tục hành chính

Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ,
tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá chung về mức độ hài
lòng trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

2. Kết quả đạt được



UBND xã Yết Kiêu đã triển khai cấp Phiếu đánh giá gửi kèm Giấy tiếp
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành
chính tại bộ phận một cửa của xã từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 
12 năm 2022. Căn cứ Điều 15 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, kết quả đánh giá 
như sau:

Tổng số phiếu phát ra 3190; tổng số phiếu thu về là 3.190 phiếu đạt tỷ lệ 
100%.

- Kết quả đánh giá các tiêu chí: 1, 2, 3, 4 và 7 có Phụ lục I đính kèm.

- Kết quả đánh chung về sự hài lòng đối với cán bộ, công chức, viên chức
trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính:

+ Số phiếu rất tốt đạt 2.550/3190 phiếu, bằng 79,93%;
+ Số phiếu tốt đạt 636 phiếu bằng 19,93%;

+ Số phiếu bình thường đạt 4/3120 phiếu bằng 0,14%.
(Chi tiết, có Phụ lục II đính kèm)

Trên đây là báo cáo kết quả về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Yết Kiêu.
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