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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính 

06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

Thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính (CCHC) định kỳ theo quy 

định của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2021 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, 

TUYÊN TRUYỀN CCHC 

1. Ban hành và triển khai kế hoạch CCHC 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, tiếp 

tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2020, 

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021
1
, đề ra 10 mục tiêu trọng 

tâm, 42 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm chủ trì, cơ quan phối 

hợp, thời hạn và kết quả trên 06 lĩnh vực CCHC. 

Trọng tâm CCHC trong 06 tháng đầu năm là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải 

cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ 

trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp tạo chuyển biến căn bản 

chất lượng chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 10/42 nhiệm vụ 

theo kế hoạch. Một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành như: Ban hành chương 

trình xúc tiến đầu tư; ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; ban hành chương trình phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm giấy tờ, 

rút ngắn thời gian giải quyết; rà soát, tái cấu trúc TTHC; kiện toàn tổ chức bộ máy 

cơ quan hành chính tỉnh, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; triển khai hệ 

thống thông tin báo cáo của tỉnh;… Các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai 

theo tiến độ của tỉnh và Trung ương. 

2. Chỉ đạo, điều hành CCHC 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo CCHC 

quan trọng như: 

- Thông báo kết luận hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2020 và triển 

khai kế hoạch CCHC năm 2021
2
. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 
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phương nghiên cứu các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được nêu 

trong các báo cáo tổng kết, báo cáo kết quả kiểm tra và báo cáo chỉ số CCHC năm 

2020; triển khai nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch 

CCHC 2021. 

- Giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương năm 2021
3
. Mức giao tối thiểu cho cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong từ 40% - 50% trên tổng 

số hồ sơ phát sinh của TTHC được công bố thực hiện trực tuyến; khối UBND cấp 

huyện từ 35% - 45%; UBND cấp xã từ 25% - 35%. 

- Chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả thực hiện xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật (VBQPPL), theo dõi thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
4
. 

- Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài 

chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia (DVCQG)
5
. 

- Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
6
. Chỉ đạo thực hiện triệt để 

ký số và công nhận kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải 

quyết dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG; tổ chức đánh giá việc giải 

quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;… 

- Quy định về việc thực hiện báo cáo công tác CCHC định kỳ
7
, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định, 

bảo đảm nội dung, bám sát yêu cầu, tạo thuận lợi cho công tác tổng hợp, theo dõi, 

đánh giá, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo cấp có thẩm quyền. 

- Ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá 

nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2021 (tổng số phiếu dự kiến gần 

25.000 phiếu).  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai các giải pháp quyết liệt, cụ 

thể để nâng cao hiệu quả công tác CCHC: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

CCHC năm 2020 để đánh giá cụ thể những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại, xác 

định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; hoàn thiện thể chế quản lý 

CCHC, kiện toàn tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC, Bộ phận Một cửa; họp Ban 

chỉ đạo CCHC hoặc họp giao ban định kỳ về CCHC; giao chỉ tiêu hồ sơ trực 

tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn cho các cơ quan, đơn vị thuộc và 

trực thuộc; thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra, 
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những vấn đề chưa hài lòng, nâng cao chỉ số và xếp hạng CCHC, nâng cao chỉ số 

cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC, giảm tỷ lệ hồ sơ 

trễ hạn; thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; hỗ trợ cá nhân, tổ chức 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng;… 

3. Kiểm tra CCHC, nâng cao mức độ hài lòng 

Kết thúc công tác kiểm tra CCHC năm 2020, UBND tỉnh ban hành văn bản 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, khắc phục hạn chế, 

thiếu sót qua kiểm tra
8
, đồng thời nghiên cứu những kinh nghiệm, sáng kiến cải 

cách để tham khảo, áp dụng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đối với những 

thiếu sót, vi phạm  được nhắc nhở nhưng tiếp tục tái diễn, yêu cầu tổ chức kiểm 

điểm trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu được giao phụ 

trách và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, khắc phục theo chỉ 

đạo. 

Triển khai kiểm tra công tác CCHC năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành kế 

hoạch, quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra
9
. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra 

toàn diện công tác CCHC; kiểm tra chuyên đề về việc tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ trên Phần mềm một cửa điện tử; kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực tài chính công. 

Theo lịch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 39 cơ quan, đơn 

vị, địa phương. 

4. Tuyên truyền CCHC 

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh năm 2021
10

, đề 

ra 03 mục tiêu chính, 15 nội dung chủ yếu và 09 hình thức trọng tâm. Trong 06 

tháng đầu năm 2021, tập trung tuyên truyền về tình hình, kết quả CCHC nổi bật 

của Trung ương, của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2011 - 2020; các chương trình, 

kế hoạch, đề án về CCHC; nỗ lực, giải pháp của chính quyền tỉnh về hỗ trợ cho 

người dân, doanh nghiệp nhằm góp phần ổn định đời sống xã hội, sản xuất kinh 

doanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... Ngoài các kênh truyền 

thống, UBND tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu bổ sung một số hình thức như: Sử dụng 

mạng xã hội hỗ trợ tuyên truyền; truyền thông qua mạng di động; thiết kế mô hình 

đồ họa trực tuyến; nâng cao chất lượng chuyên trang “Đồ họa trực quan - 

Infographic” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa;… Các cơ quan 

ngành dọc đã tổ chức gần 30 hội nghị, lớp tập huấn, buổi tuyên truyền để đối 

thoại, hướng dẫn, giới thiệu về cơ chế, chính sách của ngành.  
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Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 12 chuyên mục CCHC 

(10 phút), lồng ghép các nội dung tuyên truyền CCHC trong các chuyên đề, 

chuyên mục xây dựng Đảng, Kinh tế, Thuế, Công đoàn,… Báo Khánh Hòa đăng 

tải hơn 200 tin, bài viết kịp thời, sinh động về tình hình, kết quả công tác CCHC, 

hỗ trợ rất tích cực trong việc giới thiệu, phổ biến các tiện ích, các dịch vụ công 

mới mà các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh cung cấp, giúp người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp tiếp cận nhanh và khai thác, sử dụng một cách hiệu quả. 

Cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh đăng tải 203 tin bài, văn bản CCHC của 

Trung ương và của tỉnh, cập nhật kịp thời các thông tin, tình hình CCHC quan 

trọng, thu hút thêm 245.224 lượt truy cập, nâng tổng số lượng truy cập lên 

2.473.721 lượt. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến đã cập nhật 56 tin, bài về CCHC; hỗ trợ 1.140 lượt khách hàng sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 

qua các tiện ích trao đổi trực tuyến và điện thoại đường dây nóng 1900.1023.  

UBND tỉnh đã ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Mô hình, 

sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021. Đây là cuộc 

thi truyền thống, được tổ chức 02 năm một lần kể từ năm 2013, là sân chơi đặc 

biệt hữu ích để công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên cập nhật kiến thức, 

đổi mới nhận thức về CCHC; phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo trong 

việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến mới, hữu ích, thiết thực; góp phần nâng 

cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân. 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Cải cách thể chế 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

Hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL được triển khai nghiêm túc, tuân 

thủ đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong kỳ, đã 

ban hành 10 VBQPPL (02 nghị quyết của HĐND tỉnh, 08 quyết định của UBND 

tỉnh) thể chế hóa kịp thời các chính sách của Trung ương và chủ trương của Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh. Trong đó có một số quy định quan trọng như: Quy định một số 

nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; quy định về trao đổi, lưu 

trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh; quy định hệ 

số điều chỉnh giá đất năm 2021; quy định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 

2021;… Tất cả văn bản được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

đúng quy định. 

b) Thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh
11

. Thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 

tại 05 cơ quan, địa phương.  
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Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các cơ quan, địa phương đã ban hành và tổ 

chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 theo thẩm quyền, 

đưa công tác này đi vào nề nếp, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. 

c) Kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL 

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

và kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đã rà 

soát, công bố danh mục VBQPPL của HĐND tỉnh và UBND tỉnh hết hiệu lực năm 

2020, với 33 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 03 văn bản hết hiệu lực một phần. 

Trong kỳ, đã kiểm tra 08 VBQPPL của UBND tỉnh, kết quả không phát 

hiện nội dung trái pháp luật hoặc ban hành không đúng thẩm quyền. Đã xử lý 02 

VBQPPL trái pháp luật về nội dung được phát hiện qua công tác tự kiểm tra năm 

2019. Tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ các quy định mâu 

thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực 

tiễn trong các VBQPPL hiện hành đang gây khó khăn, vướng mắc, cản trở các 

hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. 

d) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

Xác định cải cách thể chế là khâu then chốt, tiền đề, gỡ các nút thắt để phát 

triển, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách đẩy 

mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. 

Một số văn bản nổi bật như: 

- Nghị quyết về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021 - 2025 

của Tỉnh ủy. Hiện đang xây dựng Đề án cơ chế chính sách đặc thù phát triển Khu 

kinh tế Vân Phong. 

- 04 nghị quyết về chương trình phát triển của HĐND tỉnh: (1) chương trình 

phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; (2) chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; (3) chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; (4) 

chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030. 

- Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ. 

- Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) giai đoạn 2021 – 2025. 

- Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh. 

- Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hoà năm 2021. 

Và nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn 

cho lưu thông hàng hoá và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19;… 
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Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, 

nhà đầu tư để lắng nghe, tiếp nhận những góp ý, kiến nghị; giao nhiệm vụ và thời 

hạn cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương trong việc nghiên cứu, tham mưu giải 

quyết các vướng mắc để giảm khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

UBND tỉnh đang triển khai xây dựng “Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý 

và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa”. Hệ 

thống này quản lý tập trung, thống nhất việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh 

kiến nghị; là công cụ giúp người dân dễ dàng gửi, theo dõi tiến độ, kết quả trả lời 

phản ánh, kiến nghị của cơ quan nhà nước; giúp cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử 

lý, trả lời kiến nghị được nhanh chóng, kịp thời, đặc biệt đối với các vấn đề được 

nhiều người quan tâm; góp phần giảm chi phí đi lại, in ấn giấy tờ, điện thoại cho 

các bên tham gia; phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp tham gia quản lý, 

giám sát phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Cải cách TTHC 

a) Công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

Trong kỳ, UBND tỉnh ban hành 37 quyết định công bố danh mục TTHC, 

trong đó 75 thủ tục ban hành mới, 203 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 63 thủ tục bãi bỏ; 

ban hành 29 quyết định phê duyệt 407 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. 

1.888 TTHC được tích hợp và công khai trên cơ sở dữ liệu TTHC Cổng 

DVCQG theo đúng quy định (cấp tỉnh: 1.411 thủ tục; cấp huyện: 319 thủ tục; cấp 

xã: 158 thủ tục).  

b) Công khai TTHC 

Toàn bộ TTHC được công khai theo đúng quy định. Nội dung công khai 

gồm danh mục, nội dung thông tin, cách thức thực hiện, hồ sơ mẫu đã điền sẵn 

thông tin để công dân tham khảo; danh mục TTHC được tiếp nhận và giải quyết 

qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện trực tuyến mức độ 3,4, cho phép thực 

hiện thanh toán trực tuyến. Việc công khai được thực hiện bằng 04 hình thức cơ 

bản là niêm yết trên bảng niêm yết (khổ A4, in 01 mặt), in thành bộ đặt tại bàn viết 

hồ sơ (gồm cả hồ sơ mẫu), màn hình cảm ứng (được trang bị cho những đơn vị có 

số lượng giao dịch nhiều), công khai trên Cổng DVCQG/Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh/cổng/trang thông tin tiếp nhận hồ sơ một cửa của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 

2021
12

, xác định rõ danh mục TTHC được rà soát, đơn giản hóa; phân công rõ 

trách nhiệm của từng cơ quan chủ trì, phối hợp, kết quả và thời hạn hoàn thành. 

Phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Đã rà soát 

                                           
12

 Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 
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203 TTHC, đơn giản hóa 04 TTHC ở lĩnh vực: Công sản, đất đai, an toàn bức xạ 

hạt nhân, phòng chống tệ nạn xã hội (ước tính cắt giảm khoản 37% chi phí). 

d) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công 

Trong kỳ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận 292.390 hồ sơ, đã giải quyết 

và trả kết quả 268.165 hồ sơ, sớm và đúng hạn 264.942 hồ sơ (98,80%), trễ hạn 

3.223 hồ sơ (1,20%). Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn của khối cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là 99,80%, UBND cấp 

huyện là 92,68%, UBND cấp xã là 99,23%, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các 

chi nhánh là 98,99%. 

Cung cấp dịch vụ công, tiện ích trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 

kỳ, khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh - huyện - xã, Văn phòng đăng 

ký đất đai tiếp nhận và giải quyết 79.340 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 40,22% trên 

tổng số 197.278 hồ sơ phát sinh của TTHC được công bố thực hiện trực tuyến 

(mức độ 3: 12.191/22.967 hồ sơ, đạt tỷ lệ 53,08%; mức độ 4: 67.149/174.311 hồ 

sơ, đạt tỷ lệ 38,52%). Hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua Trung tâm Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến tỉnh là 5.686 hồ sơ, với số tiền là 325.284.540 đồng 

(gấp gần 2,5 về số lượng, gần 03 lần về số tiền so với cùng kỳ năm 2020). 

Thông qua hệ thống kết nối tự động giữa Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh với VNPost của bưu điện, trong kỳ đã ghi nhận gần 3.000 hồ 

sơ được khách hàng lựa chọn đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích ngay khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến. 

Với 24 tình huống tin nhắn SMS, Hệ thống tự động gửi trên 200.000 lượt 

tin nhắn đến số điện thoại di động của khách hàng, cung cấp kịp thời các thông tin 

liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ, giảm thời gian giải đáp, hỗ trợ cho cán 

bộ, công chức, vừa bảo đảm minh bạch, kịp thời trong việc cung cấp thông tin liên 

quan đến quá trình giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà, thời gian, chi phí đi lại cho 

khách hàng; tạo sự yên tâm, tin cậy đối với kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của cơ 

quan hành chính tỉnh, góp phần nâng cao mức độ hài lòng. 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh tiếp tục hoạt động có 

hiệu quả, đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG trên tất cả nội 

dung yêu cầu. Đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ thanh toán 

trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá 

nhân. Theo đó, công dân có thể thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng 

DVCQG sau khi nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế. 

đ) Việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, 

tổ chức về quy định TTHC trên Hệ thống phản ánh kiến nghị Cổng DVCQG: 

Trong kỳ, đã tiếp nhận, giải quyết và công khai 45/46 phản ánh, kiến nghị về quy 

định TTHC; 01 phản ánh, kiến nghị đang được xem xét, giải quyết trong hạn. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
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UBND tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 

huyện và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Giảm đầu mối cơ cấu tổ chức bên 

trong của 11 sở (Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và 

Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Ngoại vụ, Xây dựng, Thanh tra tỉnh). Tổ chức lại 04 

chi cục, ban trực thuộc của các Sở: Nội vụ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phòng chuyên môn. Giữ nguyên số lượng phòng nhưng tổ chức lại để 

đảm bảo thực hiện đúng quy định tại 05 cơ quan (Sở Tài chính, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch, Ban Dân tộc). Kết quả sau khi thực 

hiện sắp xếp đã giảm 12 phòng chuyên môn và 03 chi cục, ban. 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: Đã sáp nhập Trung 

tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh trực thuộc Ban Quản lý Khu du 

lịch bán đảo Cam Ranh vào Ban Quản lý. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: 

Giảm 01 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sáp nhập Trung 

tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công với Trung tâm Công tác xã hội - 

Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh). 

- Đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện: Cơ bản giữ nguyên các phòng 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Giải thể Phòng Y tế huyện Khánh Sơn, 

chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về y tế sang Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện: Thực hiện sáp 

nhập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện không đảm bảo số lượng 

biên chế theo quy định và hoạt động không hiệu quả. Đã xây dựng Đề án sáp nhập 

các Trạm khuyến nông trực thuộc UBND cấp huyện vào Trung tâm Khuyến nông 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện đúng quy định. Trên cơ sở số 

chỉ tiêu biên chế công chức, chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, UBND 

tỉnh đã rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập các tổ chức thuộc, trực 

thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và chức năng, nhiệm vụ, bản mô tả 

công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của các đơn vị để xây dựng phương 

án tinh giản, phân bổ biên chế cho các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. 

UBND tỉnh đã giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 (đối với sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo là năm học 2020 - 2021); giao hợp đồng lao động theo 

Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2021; bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh năm 2021. 
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Công tác phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước tại địa phương tiếp tục được 

triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành. Đã bãi bỏ quyết định ủy quyền 

cho UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện điều chuyển số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (trừ đơn vị sự nghiệp giáo 

dục). Đã ủy quyền cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ban 

Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối 

với các TTHC áp dụng cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. 

Ban hành 02 quyết định ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường thực hiện TTHC lĩnh vực môi trường; ủy quyền cho Sở Xây dựng 

thực hiện TTHC lĩnh vực quy hoạch xây dựng. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

Việc rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm công chức, vị trí việc làm trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai đồng thời với công tác rà soát, sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; các đơn vị sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt phù 

hợp với quy định, đáp ứng tình hình thực tiễn, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy 

các cơ quan, đơn vị phải được hoàn thiện trước khi phê duyệt danh mục vị trí việc 

làm. 

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được triển khai thực hiện đúng 

trình tự, thủ tục, đảm bảo theo cơ cấu vị trí việc làm đã được phê duyệt: Đã hoàn 

thành kế hoạch thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2020; bổ 

nhiệm vào ngạch và xếp lương Chuyên viên chính đối với 80 trường hợp; bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên Trung học phổ thông 

hạng II đối với 81 trường hợp; công nhận kết quả tuyển dụng đặc cách vào viên 

chức đối với 130 giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 

trở về trước,... Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; thẩm định kết quả tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Y tế (483 

người trúng tuyển), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (83 người trúng tuyển), 

Sở Văn hóa và Thể thao (18 người trúng tuyển), UBND huyện Khánh Sơn (60 

người trúng tuyển), Trường Đại học Khánh Hòa (21 người trúng tuyển). 

Phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối 

với 27 trường hợp, trong đó tinh giản biên chế: 24 trường hợp; giải quyết chế độ 

đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm: 03 trường hợp. 

Đã tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên viên chính, chuyên viên, 

lãnh đạo cấp phòng cho 270 học viên. Cử 04 trường hợp đi bồi dưỡng lãnh đạo 

cấp sở, 20 trường hợp đi đào tạo sau đại học. Xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ 

đào tạo sau đại học cho 24 trường hợp. 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực 

hiện cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc. 

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 
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vụ, bình xét thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán 

bộ, công chức, viên chức căn cứ kết quả giải quyết hồ sơ, xếp hạng kết quả 

CCHC. 

5. Cải cách tài chính công 

Căn cứ Luật Ngân sách và các quy định của Chính phủ về quản lý tài chính 

công, UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả lập và chấp hành dự toán ngân sách 

nhà nước hàng năm; thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng chế 

độ quy định; sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện công 

khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 và công khai dự toán ngân sách năm 

2021 của tỉnh theo đúng quy định. 

UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021; phê duyệt đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền 

hình đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh 

vực báo chí của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 

Sở Tài chính đã thẩm định phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính đối với 07 đơn vị sự nghiệp công lập (Ban Quản lý Khu du lịch 

bán đảo Cam Ranh, Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, 

Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa, Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh 

Sơn và Khánh Vĩnh, Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Nhà Thiếu nhi). 

Toàn tỉnh có 204/204 đơn vị đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Việc khoán kinh phí hành chính ở cấp xã đã 

được triển khai từ năm 2016, tiếp tục đạt kết quả rất tốt. Tính đến thời điểm hiện 

tại, trong số 567 đơn vị sự nghiệp công lập có 40 đơn vị đã thực hiện tự chủ 100% 

chi thường xuyên, 82 đơn vị đã thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên. 

Ngành thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử; Chi nhánh Ngân hàng nhà 

nước tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thanh toán đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh 

xã hội qua ngân hàng, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.  

Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh được 

đổi mới, hiện đại hóa thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà 

nước điện tử giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh với cơ quan thuế, hải quan và các ngân 

hàng thương mại; mở rộng tài khoản chuyên thu; áp dụng các hình thức thanh toán 

điện tử trong thu nộp ngân sách nhà nước. Hiện các cơ quan, đơn vị thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến khi giao dịch với hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, 

phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh năm 2021; triển 

khai số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết 
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của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh;… 

Ngày 15/3/2021, UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ 

Chính quyền điện tử của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo kết 

quả công bố, 08/08 UBND cấp huyện tiếp tục đạt mức 1 (mức cao nhất) về điều 

kiện sẵn sàng xây dựng chính quyền điện tử. Ở cấp xã, trong số 136 đơn vị có 10 

đơn vị đạt mức 1, 12 đơn vị đạt mức 2. 

Toàn tỉnh có 156 cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc tỉnh (20/21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 08/09 UBND cấp 

huyện, 128/136 UBND cấp xã), cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính 

công đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và giải quyết TTHC của cá nhân, tổ 

chức. 100% các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh 

đáp ứng quy định của Trung ương. 

Với 3.541 chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng được tích hợp đồng bộ trên 

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành E-office, 190 cơ quan, đơn vị, địa phương 

từ cấp tỉnh đến cấp xã, khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể và các cơ quan ngành dọc 

tại tỉnh, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục tăng cường số hóa, lưu trữ, gửi nhận văn 

bản điện tử, chỉ đạo, xử lý công việc trên môi trường liên thông điện tử, kết nối 

với Trục liên thông văn bản quốc gia. Kết quả, tổng số văn bản được gửi đi dưới 

dạng điện tử của tỉnh đạt 98%, trong đó hoàn toàn dưới dạng điện tử chiếm 75%. 

Phần mềm Một cửa điện được triển khai tích hợp, kết nối chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện số hóa, ký số tài liệu, 

văn bản theo quy định, tiến tới điện tử hóa, trực tuyến hóa hoàn toàn quá trình giải 

quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân, góp phần đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số 

chuyên dùng trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đã có trên 110 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện phát hành, ủy nhiệm lập biên lai điện tử 

đối với các khoản phí, lệ phí nộp trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho cả người dân, doanh nghiệp và cơ 

quan, tổ chức thụ hưởng trong quá trình nộp, thu phí, lệ phí TTHC trực tuyến. 

UBND tỉnh tiếp tục duy trì Phần mềm Nhắc việc để kiểm soát, quản lý toàn 

bộ các công việc được giao giải quyết, có thời hạn cụ thể; giúp theo dõi, đôn đốc 

và nhắc việc trên phạm vi toàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất các công việc tồn 

đọng, trễ hạn. Trong kỳ, đã thực hiện nhắc việc với tổng số nhiệm vụ giao là 

6.651, kết quả tổng hợp có 6.413 được đã hoàn thành (đúng hạn 6.014; quá hạn 

399), 238 nhiệm vụ chưa hoàn thành (trong hạn 07; quá hạn 231). 

4.838 tài khoản thư điện tử công vụ đã được cấp phát cho các cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức; đã tạo ra cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu công 

việc, phối hợp nghiệp vụ, giảm hội họp giấy tờ, góp phần hiện đại hóa công tác 

quản lý, điều hành.  

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được xây dựng hoàn thiện tại địa chỉ 

https://baocao.khanhhoa.gov.vn. Hệ thống hiện đã cập nhật 20 biểu mẫu báo cáo 

thống nhất theo quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 
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bàn tỉnh đã được ban hành. Hiện nay, hệ thống đã hoàn thành chức năng kết nối 

với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

Tiếp tục cập nhật, bổ sung, phát triển từ Kiến trúc chính quyền điện tử ban 

đầu và tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Dự án 

Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến của tỉnh đã được HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang trong giai đoạn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

Các cơ quan ngành dọc tiếp tục tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trực 

tuyến hóa quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối và phối 

hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh trong việc cung cấp dịch 

vụ, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh 

doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Đã hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

(HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 cho 69 HTQLCL trong 108 cơ quan hành 

chính nhà nước (CQHCNN) trong tỉnh (gồm 21 HTQLCL cấp tỉnh, 02 HTQLCL 

cấp huyện, 45 HTQLCL cấp xã, 01 đơn vị sự nghiệp là Văn phòng đăng ký đất 

đai). Tổ chức 03 lớp đào tạo bổ sung kiến thức về vận hành HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015; quản lý rủi ro, kiểm soát thông tin dạng văn bản, thiết lập và áp 

dụng quy trình ISO để giải quyết TTHC cho 45 HTQLCL cấp xã. Đã tổ chức 01 

đợt kiểm tra về xây dựng, chuyển đổi áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 tại 09 UBND cấp xã. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Về công bố TTHC của một số Bộ, ngành Trung ương 

- Nhiều TTHC do Bộ, ngành Trung ương công bố không đảm bảo đầy đủ 

các yếu tố cấu thành của TTHC như: Không quy định thời gian giải quyết hoặc có 

thời gian nhưng không phân công cụ thể các cấp tham gia giải quyết, không rõ chủ 

thể thực hiện (bảo trợ xã hội, người có công, lao động, tiền lương, nội vụ, tư pháp, 

giáo dục,...).  Do vậy, gây khó khăn cho địa phương trong việc xây dựng quy trình 

giải quyết TTHC để tiếp nhận, giải quyết trên phần mềm. 

- Để thực hiện yêu cầu tinh giản số lượng TTHC, nhiều quyết định, văn bản 

quy phạm pháp luật của Trung ương gom nhóm nhiều thủ tục riêng lẻ trước đây 

thành 01 thủ tục và chỉ cập nhật 01 thủ tục trên cơ sở dữ liệu quốc gia, phổ biến 

tình trạng “thủ tục” trong “thủ tục”. Tuy nhiên, trong các thủ tục ấy, có nhiều tình 

huống giải quyết với thành phần hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn và trình tự khác 

nhau, ví dụ như các TTHC đăng ký biến động, đính chính giấy chứng nhận,… ở 

lĩnh vực đất đai; TTHC chuyển nhượng dự án đầu tư ở lĩnh vực đầu tư tại Việt 

Nam, TTHC thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng ở lĩnh vực bảo trợ xã hội;… 

- Vẫn còn nhiều TTHC công bố áp dụng cho nhiều cấp giải quyết nhưng 

không có mã số riêng gây khó khăn cho việc công bố tại địa phương và dễ gây 

nhầm lẫn cho tổ chức, các nhân tham gia thực hiện TTHC (phổ biến ở lĩnh vực đất 

đai, giáo dục, hộ tịch,…). 
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- Trong thời gian gần đây, nhiều TTHC được các Bộ, ngành công bố có tính 

chất là hoạt động sự nghiệp, thực chất là công việc, nhiệm vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước hoặc chỉ là quy trình cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp phải 

làm (không xuất phát từ yêu cầu, đề nghị của công dân/không quy định thời 

gian/không có kết quả phản hồi của cơ quan tiếp nhận hồ sơ). Tuy nhiên, trong 

quyết định công bố lại chưa xác định rõ là không áp dụng cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông đối với thủ tục đó, gây khó khăn cho địa phương trong việc công bố và 

tiếp nhận giải quyết. Ví dụ như một số TTHC do Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội công bố: 

(1) Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh: 

Thủ tục này được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội nhưng được thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại cơ sở Cai nghiện 

ma túy tỉnh (đơn vị trực thuộc Sở) và thực hiện giải quyết ngay khi nhận được đề 

nghị của gia đình học viên; 

(2) Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên: Thủ tục này được 

thực hiện tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tính chất công việc là các quy trình 

nghiệp vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 

(3) Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đây là công việc quản lý 

của cơ quan quản lý nhà nước về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm 

kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách 

nhiệm lập hồ sơ, trình lãnh đạo Sở quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. 

- Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính 

phủ, sau khi các Bộ, ngành Trung ương công bố TTHC, UBND cấp tỉnh phải thực 

hiện công bố danh mục TTHC để có căn cứ triển khai thực hiện, quy định này làm 

tốn thêm thời gian, công sức cho địa phương, thực sự không cần thiết và đôi khi 

dẫn đến việc không đồng bộ về nội dung giữa các tỉnh, thành phố. 

2. Về việc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ 

- Tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn việc 

chấm điểm các tiêu chí quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 13 của Thông 

tư này được thực hiện đối với từng hồ sơ giải quyết TTHC. Tuy nhiên đối với các 

đơn vị có lượng hồ sơ phát sinh lớn, nhất là hồ sơ chứng thực thì việc lấy phiếu 

đánh giá gây mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

cho khách hàng. 

- Về yêu cầu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa 

cấp huyện, cấp xã: Tại khoản 5, Điều 13 đưa ra yêu cầu Bộ phận Một cửa cấp 

huyện tiếp nhận, xem xét, thẩm định, phê duyệt tối thiểu 50% hồ sơ, cấp xã phải 

đạt 100%. Yêu cầu này chỉ phù hợp với các thủ tục đơn giản như chứng thực, đăng 

ký giao dịch bảo đảm mới thực hiện được tất cả các khâu từ tiếp nhận, xem xét, 
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thẩm định, phê duyệt hồ sơ ở Bộ phận Một cửa. Bên cạnh đó, chủ trương chung 

hiện nay là giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý, trong đó có cấp phó. Do đó, việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý để trực thường xuyên Bộ phận Một cửa để giải quyết hồ 

sơ TTHC là rất khó khăn. Chưa kể, yêu cầu này hoàn toàn không phù hợp với các 

TTHC liên thông giữa các cơ quan, giữa các cấp. 

3. Về tinh giản biên chế và chính sách tiền lương 

Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị 

định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP đã có phát sinh 

vướng mắc về cách tính tuổi các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi liên quan đến việc 

kéo dài tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật lao động và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ. Tuy Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn một số địa phương, 

nhưng cách tính tuổi để giải quyết nghỉ hưu trước tuổi vẫn chỉ là “tạm tính trong 

năm 2021”. 

4. Về áp dụng HTQLCL sang TCVN 9001:2015 

Hiện nay, công tác chuyển đổi áp dụng HTQLCL sang TCVN 9001:2015 sẽ 

kết hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin để giảm dần việc vận hành theo hồ 

sơ giấy và tiến đến ISO điện tử, đáp ứng mô hình Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, 

cho đến nay chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về mô 

hình ISO điện tử, gây rất nhiều lúng túng trong việc thiết kế định hướng mô hình 

ISO điện tử và tích hợp ISO với hệ thống phần mềm Một cửa điện tử. 

5. Về các TTHC lĩnh vực thuế 

Hiện nay, Bộ TTHC thuế cấp Chi cục Thuế có 124 TTHC nhưng chỉ có 80 

TTHC có trong ứng dụng hỗ trợ khai thuế để phục vụ người nộp thuế khai qua 

mạng Internet (đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và tương 

đương) đạt tỷ lệ 65%. Bên cạnh đó, các phần mềm ứng dụng hỗ trợ khai thuế chưa 

được hoàn thiện, còn mắc nhiều lỗi và chậm được điều chỉnh nâng cấp, mỗi khi có 

chính sách mới gây khó khăn bất tiện cho người nộp thuế. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác CCHC ở địa phương 

trong thời gian tới, UBND tỉnh Khánh Hòa có một số kiến nghị sau: 

1. Kiến nghị Văn phòng Chính phủ 

- Có cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc công bố TTHC của các Bộ, 

ngành Trung ương, đặc biệt về tính kịp thời, tuân thủ các yêu cầu về công bố 

TTHC (lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; giáo dục và đào tạo; tài nguyên 

và môi trường;...); đề nghị các Bộ, ngành Trung ương thực hiện tổng rà soát và 

công bố TTHC một cách thống nhất, hạn chế công bố rải rác ở nhiều quyết định ở 

nhiều thời điểm khác nhau gây khó khăn cho các địa phương trong việc rà soát, 

cập nhật, công khai. 
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- Sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, theo đó cho phép UBND cấp tỉnh 

chỉ căn cứ TTHC đã được công bố, thực hiện cập nhật mã quốc gia địa phương 

hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, sau đó công khai trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh và ban hành các chi tiết thực hiện thủ tục (quy trình nội bộ và quy 

trình điện tử), không phải công bố lại danh mục TTHC. Đồng thời tham mưu 

Chính phủ cho phép UBND cấp tỉnh được tích hợp, đơn giản hóa các biểu mẫu, tờ 

khai khi thực hiện liên thông TTHC để tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

- Sớm có rà soát, nghiên cứu, đánh giá lại để bãi bỏ, sửa đổi một số quy 

định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP liên quan đến đánh giá việc giải quyết 

TTHC như đã nêu trên. 

2. Kiến nghị Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thống nhất về cách tính tuổi đối với 

người được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP để đảm bảo tính 

chính xác, đúng quy định trong quá trình triển khai công tác tinh giản biên chế. 

3. Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về mô hình ISO điện tử 

phù hợp với việc triển khai mô hình Chính phủ điện tử, tham mưu sửa đổi Quyết 

định 19/2014/QĐ-TTg để đơn giản công tác áp dụng HTQLCL trong CQHCNN. 

4. Kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế: 

Xem xét sửa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế của 

người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ. Nâng cấp các tính năng thống kê, tổng hợp tình hình giải quyết TTHC 

trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm 

soát TTHC. 

Trên đây là tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 

2021 của tỉnh Khánh Hòa. 

UBND tỉnh Khánh Hòa kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Các Bộ: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng  

  Chính phủ; Tài chính, Lao động - TB&XH (b/c-VBĐT); 

- TT. Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu (VBĐT); 

- TT. HĐND tỉnh và các Ban (VBĐT); 

- Các sở và BQLKKT Vân Phong (VBĐT); 

- Các cơ quan ngành dọc của Trung ương (VBĐT); 

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TT CCHC tỉnh (VBĐT); 

- Đài PT-TH, Báo KH (VBĐT); 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, DL        b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Tuân 

 



PHU LUC
THoNG xE so lrpu vE xrr euA rHUc urpN cONc rAc cAr cAcn HANH cniNn

T4.I TINH KHANH HOA
(Ban hdnh kim theo Bdo cao s61111 /BC-UBND ngay^e€6/2021 ctn UBND tinh Khdnh Hda)

STT Chi ti6u th6ng kO K6t qu6 th6ne kG Ghi cht
Don vi tinh Sd liQu

I C6ng tric chi tlao tli6u hirnh CCHC
I I KO hoach CCHC
l.l.l SO *riem vu dd ra trong k6 hoach NhiQm vu /l'\

1.1 .2. Sti ntiem vu tld hoirn thdnh Nhi6m vu l0
I I 3 56 vdn bdn chi clao CCHC dd ban hdnh Vdn bdn l1
1.2. Ki6m tra CCHC
1.1.1 56 so, nganh tll kiiim tra Co quan, don vi l0
t.1.2. 56 UBND cdp huyQn dd ki€m tra Co quan, <lon v! 0

I . 1.3. 36 v6n tl6 ph6t hien qua ki6m tra VAn d6 Doin
kitim tra
CCHC

tinh ilang
ti6n hhnh
ki6m tra

t. 1.4. 56 vin d€ ph6t hiQn <15 xri lj xong v6n dd 0

1.3. Thgc hiQn nhi6m vu Chinh pht, Tht tudng Chinh phi giao

L3.1. T6ng s6 nhi6m vu ducrc giao Nhi6m vu l3
t.3.2. 56 nhiqm vu dd hoin thinh <ttng han NhiQm vu 05

1.3.3. 56 nli€m vu dd hoiLn thiLnh nhung quri han NhiQm vu 01

1.4. Khno sit su hni ldng cta ngudi ddn, tti chric
1 .4.1 Sd luong phi6u khdo s6t 36 lucrng 2s.000 Du ki6n

Hinh thfc kh6o s6t

Truc tuy6n : 0
PhAr phiou: 1

K6t hqp:2
2

1.5 T6 chfrc dt5i tho4i ctla ldnh dao vdi nguoi ddn, c6ng ddng doanh nghiQp
Kh6ng: 0

c6: l I

r,^, -ir'/...--r. -//

0

1.4.2.
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STT Chi ti€u th6ng kG K6t qui thiing k6 Ghi chf
Don vi tinh s6 tiau

2 Cii cich th6 chr6

2.1. So VBQPPL dd ban hdnh/tham muu ban hirnh l0
2.2. 56 VBQPPL <15 ki0m tra theo thdm quy6n Van ban 0

2.3. 36 VBQPPL dd rir so6t VIn ban 48
2.4. 56 VBQPPL da ki6n nghi xri lj sau ki6m 14 ri sodr Vdn ban 05

2.5. 56 VBQPPL c6 kiOn nghi xt ly dd tluo. c xri ly xong Vdn bAn 0

-t Cii cich thfr tuc hirnh chinh
J I Th6ng k0 TTHC
3.1.1 SO TTHC c6ng b6 mdi Tht tuc 75

3.1.2. s6 TTHC bai b6, thay thil Tht tuc 286
3.1.3. T6ng s6 TTHC <lang c6 hiQu lgc Tht tuc 1.888

Trong
oo

56 TTHC cip tinh: Thri tuc 1.411
56 TTHC cAp huyOn: Thri tuc 319
56 TTHC c6p xd 158

3.2. V4n hinh C6ng dich vu c6ng
3.2.r. Sd TTHC <Ia cip nh{t, c6ng khai tr6n C6ng DVC qu6c gia Tht tuc t.742
3.2.2. 56 TTHC mircdo_3 vn 4 d6 tich hqp l6n C6ng DVC qu6c gia Thri tuc 370

Thuc hi€n co chC m6t cta, m6t cria li6n th6ng
3.3.1. 56 TTHC li6n th6ng cirng i6p Tht tuc 74
3.3.2. 56 TTHC li€n th6ng gitra c6c c6p 

"trint 
quyEn Tht tgc 317

3.3.3. Ti le TTHC dd duoc ph6 duyet quy trinh n6i b6 % 91,46%
3.3.4 Tj, lQ quy trinh n6i bQ giii quy6t TTHC de duoc di6n tri h6a %
3.4. K ua lal u Et TTHC
3.4.t. Ti le h6 sry TTHC do c6c sd, nganh tiSp nhAn duoc gidi quytit dtng hen % 99,80%

3.4.2.
rireh
hen

sry TTHC do UBND cAp huy€n ti nhdn duoc gi6i quy6t dring
% 92,680/o

3.4.3. %

3.4.4 Ti le hO so TTHC ve tinh uuc d6t dai duoc giAi quy6t dirng hgn (d cA 3 % 98,70%

Vdn ban

Tht tuc

3.3.

100

Ti leh6 soTTHC do UBND;A@
h9n 99,23%
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STT
Chi ti6u th6ng kG K6t qui th6ng k6 Ghi chfi

Don vi tinh 56 Ii6u
cap)

3.4.s.
Ti le h6 so TTHC vd linh vgc xAy dpg duoc girii quy6t ttring hen (d ci
3 cdp)

% 99,72%

3.5 Van hdnh C6ng dich vu c6ng
3.5.1. 56 TTHC duoc tich hqp l6n C6ng DVC r.742

56 TTHC cung cAp mr?c dQ 3,4 tr6n C6ng DVC 370

3.s.3. SO TTHC d5 tich hqp dlch vu thanh to6n trrlc tuy6n Tht tuc 351

Cii crich t6 chfic b0 m6y hinh chinh nhi nufc
4.1 Co cAu t6 chric bQ m6y
4.t .t . 36 co quan chuy6n m6n cdp tinh Co quan, don vi 20

4.t.2. 56 ban quin ly truc thu6c UBND cAp tinh Co quan, dnn vi 05

4.1.3. 56 t6 chric li6n ngdnh do cAp tinh thAnh l{p Co quan, dnn vi 120
4.t.4. T6ng s6 don vi su nghi6p c6ng l4p tr6n dia ban tinl Co quan, dcrn vi 62s

Trong
d6

36 DVSNCL thu6c UBND tinh Co quan, dcrn vi 09

SO DVSNCL thuoc s6, ngd,nh vir tusng duong Co quan, dcrn vi ill
36 DVSNCL thu6c UBND cdp huy6n Co quan, don v! s05

Ti le DVSNCL dd cdt giim so v6i nhm 2015 % 8,50/o

SO tieu vd bi6n ch6 c6ng chric
T6ne sO bi6n chii duoc giao trong nem Ngudi I .898

4.2.2 -l a..^ . : .
T6ng s6 bi6n chd c6 m{t t4i thoi tti6m bdo cdo Ngudi 1.782

Tinh dOn

th6ng
1212020

4.2.3. 56 hqp ddng lao d6ng ldm viQc tai co quan hdnh chinh nhd nu6c Ngudi 0

4.2.4. 56 bi6n chO <ld tinh giin trong kj, b6o c6o Ngudi 28
Ndm 2021
giim so
vdi 2020

4.2.5. Tj, lQ phdn trAm bi€n ch6 da tinh gian so vdi nlm 201 5 I 1,3

4.3.
56 ngudi li,rn vi6c hudng luong tu NSNN tai c6c tlon vi su nghiEp cOng

Bp

\L.iL - {r j.:i ,

Thu tuc

3.5.2. Thri tuc

4.

4.2.
4.2.1.

%
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STT Chi ti6u thiing kO Kiit qui thiing kG Ghi chf
Eon v.i tinh si5 ti6u

4.3.t. T6ng s6 ngudi lim viOc duoc giao Ngudi 21.555

4.3.2 T6ng sti ngudi lim vi6c c6 mit Ngutri 2t.414 Tinh d6n
3lt2/2020

4.3.3 56 ngudi tld tinh giAn trong kj,b5o c6o Ngudi 4.246
4.3.4. Ty rc% dd tinh gian so vdi nim 2015 16,5

5 Cii c6ch ch6 tl6 c6ng vu
V! tri viQc ldm cria c6ng chrlc, vi€n chric

5.1.1 .
55 co quan, t6 chric hdnh chinh tlE tlugc phd duyQt vi tri viQc lim theo
quy dinh

Co quan, dcrn vi 29

5.t.2. 56 don vi sg nghi€p di duoc ph6 duyQt vi tri viCc lirm theo quy tllnh Co quan, don vi 101/1 l9

5. 1.3.
S5 co quan, ti5 chric c6 vi ph4m trong thyc hi€n vi tri vi6c lim ph6t hiQn
qua thanh tra

Co quan, don v! 0

5.2. Tuy6n dung c6ng chric, vi6n chr?c

5.2.1. 56 c6ng chirc dugc tuy6n dUng (thi tuy6n, xet tuyiin) Ngudi 0

s.2.2 56 c6ng chirc tlugc tuyi5n dqng theo trudng hqp dac biQt Ngudi 03

5.2.3.
56 c6n b0, c6ng chric c6p xZ duo.c xdt chuy6n thdnh c6ng chric c6p
huyQn trd l6n

Ngudi 0

5.2.4. 56 vi6n chuc duoc tuy6n dung (thi ruy6n. xet ruydn) Ngudi t44
5.2.5. lQlliel rbqdusc tuy6n dung theo trudng hqp dac biQt Ngu<ri 0

5.3. Sd liQu vC b6 nhiQm c6ng chric ldnh dao

5.3.1 . Thuc hi6n tuy6n chon, b6 nhiQm ldnh d4o qua thi tuy6n
Dd thgc hiQn: I
Chua thuc hi6n

=0
0

Tinh di
thuc hi6n
tri nem
2019.

Trong 6

th6ng dAu

nitm 2021
chua tii
chric thi

tuyen

5.1.
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STT
Chi ti6u th6ng k0 K5t qui thiine k0 Ghi chf

Dcrn vi tinh 56 li6u
s.3.2. 56 linh dao cip so, ngi,nh duoc b6 nhiQm m<ri Ngudi 5

5.3.3 36 lanh dao c6p phdng thu6c sd, nginh cluoc bi5 nhi6m mdi Ngudi 4
5.3.4 56 lanh d4o cdp phdng thu6c IIBND huyQn duoc bo nhiQm mdi Ngudi 15

5.4 Sti tigu vd xri lj kf luat crin b6, cong ch'bc (ca vi Dang vd chtnh quyin)
5.4.1. 56 lanh <Iqo cAp tinh bi kj luQt Ngudi
5.4.2. S6 ta*r a4o c6p sd, nganh va UBND c6p huyQn b! kl luit Ngudi 0

5.4.3. 56 l6nh dao cdp phdng thu6c sd, nginh vi UBND cdp huyQn bi kj, luit Ngudi

5.4.4.
56 ngudi ldm viQc hudng luong tir NSNN tai c6c dnn vi SNCL bi lci
lu4t

Ngudi 0

6 Cii cfch thi chinh c6ng 6s7

6.1
Sli <ton vi SNCL da thuc hiQn trr cht 100% chi thucrng xuy€n vir chi eldu

u (Ay ke den thdi didm bdo cdo)
Co quan, dcrn v! 04

6.2.
56 ilcrr vi SNCL dA thUc hi€n t.u cht 100% chi thudng xuy€n (fiy kA

d€n thdi didm bdo cdo)
Co quan, don vi 36

6.3
St don vi SNCL da thuc hiQn tu cht mdt phin chi thudngxtydn (ily kd
den thot dtem oao cao)

Co quan, d<rn vi R)

6.4.
SFaon vi sNct- oo nhd nu6c elAm bdo 100% chi thuitngxty€.n (lily kO
,: ,.. -.-lden thot drcm hao caol

Co quan, don vi 53s

6.5.
S6toqng don v! SNCL ttd chuy6n d6i thanh c6ng ty c6 pndn gAy rc aan
thdi di€m bdo cdo)

Co quan, tl<rn v! 0

7 X6y drmg vir phit tri6n Chinh phri tliQn tfr, Chinh pht sii

7.1 Cap nh{t Kitin tnic chinh quydn diQn tri phi6n ban 2.0
Chua: 0

Hodn thanh = I 0

1.2
Xiy dr,mg vd vQn hdnh HQ th6ng hop trr,rc tuy6n
LiAn th6ng 2 cdp: Ti UBND tinh d€n 100% UBND cac huyQn

LiAn th6ng 3 cdp: Ti UBND tinh d1n 100% UBND cdp huy(n, cdp xd

Chua c6 : 0
^tzcap= |

3 cip:2
I

Hd.thiing th6ng tin b6o c6o vd k6t n6i vdi HQ th5ng th6ng tin b6o c6o
quoc gla

Chua: 0
Dang lAm : I

HoAn thdnh : 2
2

0

0

7.3.
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STT Chi ti6u thSng kG KGt qui thiing k6
Drm vi tinh 56 liOu

7.4.
Tj' lQ c.o quan chuy6n. mdn c6p finh, UBND c6p huyQn, UBND qip xa
tluoc cip chirng thu so

100%

7 .5. Tri6n khai xAy dung n6n tdng chia s6, tich hqp dtng chung (LGSP)
Chua: 0

Dang lirm: I
Hoin thinh : 2

2

'7.6. si5 licu vc trao d6i vin biLn di€n tri

7 .6.t.
Thuc hiQn t<tit noi, li6n th6ng c6c HQ th6ng quan ly v[n ban diAu hinh
. ,a " . .i i -tu cap tlnn oen cap xa

Tj lQ sd, nghnh cl6 ket n6i, liCn th6ng vdi UBND tinh % 100

Ti lC IIBND c6p huyQn da k6t noi, Iien th6ng voi ttsND tinh % 100

Ti le UBND cap xd dd kCt n6i, li6n th6ng v6i IJBND huy6n o/

7.6.2. T6ng s6 VAN BAN EI gita c6c co quan nhir nu6c tr6n dia b2rn tinh 170.709

Trong
do

Tj, l0 ven b6n dugc gti hoi.,n toin dudi dqng diQn tit (Sa dqng chii lq,
s6, ch*ng thr sd vd grii tr€n m6i trudng di)n tilr)

%

T! lQ ven bin duoc grii hoin toin du6i dang di6n tu vi song song v6i
.t

van ban gray
o/ 23

'7.7. Vin hanh H6 th6ng th6ng tin m6t cria dien tr.i tflp trung c[ra tinh
7.7.1 Tj, lQ s6, nganh dd k6t niii lien th6ng v6i H0 th6ne % 100

Tj' lQ don vi cip huy6n dd k6t n6i li6n th6ng vdi HQ th6ng % 100
7.7.3 Ti 10 don vi c6p xd da k6t n6i li6n th6ng v<ri Hd th6ng % 100
'7.8 Dich vu c6ng truc tuy€n TTHC oJl

T6ng s5 TTHC cung c6p truc tuyen mG d6 3 TTHC 331
7.8.2. T6ng s6 TTHC cung cip truc tuy6n muc d6 4 TTHC 300
7.8.3. Ti l0 h6 so xir ly truc tuy€n mric d0 3 ot 53,08%
7.8.4. Ti lC hO so xir lj truc mric d6 4 38j2%

Ghi chri

Trong
d6

100

Vdn bin

7.7.2.

7.8.1.

oA
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