Người ký: Ủy ban Nhân
dân tỉnh
Cơ quan: Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 23.10.2019
Phụ
lục 01/KHĐT
09:14:08
+07:00

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỀN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
(6 tháng/năm)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
- Kết quả đạt đƣợc:
- Khó khăn, vƣớng mắc:
- Tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân:
- Biện pháp, giải pháp thực hiện
-Đề xuất, kiến nghị:
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ …...

Nơi nhận:

-... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Báo cáo theo các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong Chương trình hành động
số 2062a/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.
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Phụ lục 02/KHĐT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ KINH DOANH,
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH
(Quý 1/6 tháng/quý 3/năm)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
- Kết quả đạt đƣợc:
- Khó khăn, vƣớng mắc:
- Tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân:
- Biện pháp, giải pháp thực hiện
-Đềxuất, kiến nghị:
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ …...

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Báo cáo theo các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong các văn bản chỉ đạo của
UBND tỉnh: số 1383/QĐ-UBND ngày 07/7/2014; 391/CTHĐ-UBND ngày 25/01/2019 của
UBND tỉnh.
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Phụ lục 03/KHĐT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN
SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH
(BC tháng/hàng quý/6 tháng/năm)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
- Kết quả đạt đƣợc:
- Khó khăn, vƣớng mắc:
- Tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân:
- Biện pháp, giải pháp thực hiện
-Đề xuất, kiến nghị:
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ …...

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 04/KHĐT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG
(BC tháng/hàng quý/6 tháng/năm)

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
A. Những kết quả đạt đƣợc:
I. Đánh giá chung:
1. Đánh giá khái quát
2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu
3. Đánh giá những điểm nổi bật
4. Đánh giá những điểm hạn chế, khó khăn
II. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực:
II.1. Lĩnh vực kinh tế:
1. Sản xuất nông – lâm – ngƣ nghiệp và kinh tế nông thôn
2. Công nghiệp
3. Thƣơng mại – dịch vụ
4. Phát triển doanh nghiệp
5. Kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tƣ
6. Tài nguyên – Môi trƣờng
II.2. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:
1. Giáo dục – Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2. Y tế, dân số và bảo vệ bà mẹ, trẻ em
3. Văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin – truyền thông
4. Đời sống dân cƣ, lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo
5. Bình đẳng giới và chƣơng trình phát triển thanh niên
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6. Chính sách đồng bào dân tộc, tôn giáo
7. Khoa học – Công nghệ
8. An toàn giao thông
II.3. Tình hình thực hiện kếhoạch đầu tƣ XDCB:
1. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch
2. Tiến độ giải ngân
3. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm
4. Công tác giám sát đầu tƣ
II.4. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nƣớc:
1. Về thu ngân sách
2. Về chi ngân sách
II.5. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
II.6. Tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng
II.7. Công tác tổ chức và xây dựng chính quyền
II.8. Công tác Tƣ pháp
II.9. Công tác thi đua khen thƣởng
II.10. Quốc phòng – An ninh
B. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Phần thứ hai: Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm/năm tiếp theo
Phần thứ ba: Biểu mẫu báo cáo 6 tháng/cả năm: Các phòng
TT

A

Các chỉ
tiêu báo
cáo

Đơn vị
tính

Kế
hoạch
năm

Thực
hiện 6
tháng
năm
trƣớc

Thực
hiện 6
tháng
năm
nay

B

C

1

2

3

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

So sánh (%)
Thực
hiện 6
tháng
năm
trƣớc

Kế
hoạch
năm

4=3/2

5=3/1

Ghi
chú

6

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 05/KHĐT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CẮT GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP
(6 tháng/năm)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
- Kết quả đạt đƣợc:
- Khó khăn, vƣớng mắc:
- Tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân:
- Biện pháp, giải pháp thực hiện
-Đề xuất, kiến nghị:
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ …...

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Báo cáo theo các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong Kế hoạch hành động số
2992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh.
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Phụ lục 06/KHĐT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
SỐ 02/2018/NQ-HĐND NGÀY 18/7/2018 VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018-2021
(6 tháng/năm)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
- Kết quả đạt đƣợc:
- Khó khăn, vƣớng mắc:
- Tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân:
- Biện pháp, giải pháp thực hiện
-Đề xuất, kiến nghị:
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ …...

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Báo cáo theo các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra tại Quyết định số 2353/QĐUBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh.
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Phụ lục 07/VP

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
(6 tháng/năm)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
- Kết quả đạt đƣợc:
- Khó khăn, vƣớng mắc:
- Hạn chế:
- Nguyên nhân:
- Biện pháp, giải pháp thực hiện
- Đề xuất, kiến nghị:
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ …...

Nơi nhận:

-... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 08/VP

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH,
CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO
( 25 HÀNG QUÝ )

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:
- Kết quả đạt đƣợc:
- Khó khăn, vƣớng mắc:
- Tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân:
- Biện pháp, giải pháp thực hiện
- Đề xuất, kiến nghị:
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ …...

Nơi nhận:

-... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 09/VP

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT Ý KIẾN CỬ TRI
( KỲ GIỮA NĂM, KỲ CUỐI NĂM)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:
- Kết quả đã giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị:
- Khó khăn, vƣớng mắc tiếp tục giải quyết và thời gian cam kết sẽ hoàn
thành vấn đề cử tri nêu ý kiến nếu chƣa hoàn thành trong kỳ báo cáo.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Nơi nhận:

-... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 10/TTr

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Khái quát chung về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn (tăng, giảm) và chỉ
đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác tiếp dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân.
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ, GIẢI
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân
a) Kết quả tiếp công dân (tiếp thƣờng xuyên, định kỳ và đột xuất) của trụ sở tiếp
công dân, của chủ tịch Ủy ban nhân dân, của thủ trƣởng các cấp, các ngành và của các
cơ quan thanh tra (số lƣợt, ngƣời); số vụ việc (cũ, mới phát sinh); số đoàn đông ngƣời
(báo cáo cụ thể các đoàn đông ngƣời có tính chất phức tạp);
b) Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu nại, tố
cáo ở các lĩnh vực: hành chính; tƣ pháp; chính trị, văn hóa, xã hội; tố cáo tham nhũng).
c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân (số vụ việc chƣa đƣợc giải quyết,
đã đƣợc giải quyết).
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo
a) Tiếp nhận (số đơn tiếp nhận trong kỳ, đơn chƣa đƣợc xử lý kỳ trƣớc chuyển
sang);
b) Phân loại đơn (Theo loại đơn: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo nội
dung: lĩnh vực hành chính; tƣ pháp; chính trị, văn hóa, xã hội, tố cáo tham nhũng. Theo
thẩm quyền: đơn thuộc thẩm quyền, đơn không thuộc thẩm quyền. Theo trình tự giải
quyết: chƣa đƣợc giải quyết; đã đƣợc giải quyết lần đầu; đã đƣợc giải quyết nhiều lần).
c) Kết quả xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo nhận đƣợc: (số đơn chuyển đến cơ
quan có thẩm quyền; số lƣợng văn bản đôn đốc việc giải quyết; số đơn trả lại và hƣớng
dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền; số đơn thuộc thẩm quyền; số đơn lƣu do đơn
trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh....).
3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:
- Tổng số: đơn khiếu nại; vụ việc thuộc thẩm quyền; số vụ việc đã giảiquyết
(thông qua giải thích, thuyết phục; giải quyết bằng quyết định hành chính);số vụ việc
giải quyết lần 1, lần 2 và trên 2 lần.
- Kết quả giải quyết: số vụ việc khiếu nại đúng, số vụ việc khiếu nại sai, số vụ
việc khiếu nại đúng một phần; tổng số tiền, đất (tài sản) kiến nghị thu hồi về cho Nhà
nƣớc và trả lại cho công dân; phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm qua giải quyết khiếu
nại (kiến nghị xửlý hành chính, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý); chấp hành
thời hạn giải quyết theo quy định;
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- Việc thi hành kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
(tổng số quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện; số quyết định đã thực
hiện xong).
- Kết quả thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật
(về kinh tế, hành chính và chuyển cơ quan điều tra xử lý).
b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:
- Tổng số: đơn tố cáo; vụ việc thuộc thẩm quyền; số vụ việc đã giải quyết;
- Kết quả giải quyết: số vụ việc tố cáo đúng, số vụ việc tố cáo sai, số vụ việc tố
cáo đúng một phần; tổng số tiền, đất, tài sản kiến nghị thu hồi về cho Nhà nƣớc và trả
lại cho công dân; phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm qua giải quyết tố cáo (hành
chính, chuyển cơ quan điều tra xử lý); việc chấp hành thời gian giải quyết theo quy
định;
- Việc thi hành quyết định xử lý tố cáo (tổng số quyết định phải tổ chức thực
hiện; số quyết định đã thực hiện xong);
- Kết quả thực hiện quyết định xử lý tố cáo (về kinh tế, hành chính và chuyển cơ
quan điều tra xử lý).
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại,
tố cáo
a) Việc triển khai các cuộc thanh tra:
- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra; số đơn vị đƣợc thanh tra, kiểm tra trách
nhiệm;
- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành kết
luận.
b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:
- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị đƣợc thanh tra, kiểm tra;
- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra;
- Kiến nghị: kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, xử lý khác (nếu có);
kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật
của các cơ quan quản lý nhà nƣớc;
- Kết quả thực hiện các kiến nghị.
5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về khiếu nại, tố cáo
- Tổng số văn bản (hƣớng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ,
giải quyết khiếu nại, tố cáo mới đƣợc ban hành;
- Tổng số văn bản (hƣớng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ,
giải quyết khiếu nại, tố cáo đƣợc sửa đổi, bổ sung;
- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đƣợc tổ
chức; tổng số ngƣời tham gia.
II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Đánh giá
a) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo.
b) Đánh giá ƣu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ tiếp
công dân, xử lý đơn thƣ và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
c) Đánh giá ƣu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, điều hành,
thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
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+ Việc rà soát, chỉnh sửa, ban hành mới văn bản phục vụ công tác quản lý nhà
nƣớc trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực
hiện;
+ Công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức và nhân dân
thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp
luật về khiếu nại, tố cáo;
+ Công tác tổ chức xây dựng lực lƣợng: xây dựng, đào tạo, bồi dƣỡng, đội ngũ
cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tố
cáo.
c) Đánh giá vai trò của cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo; công tác phối hợp giữa Trung ƣơng và địa phƣơng trong công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác có liên quan.
d) Nguyên nhân những ƣu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và kinh nghiệm rút
ra qua tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Dự báo
Tình tình khiếu nại, tố cáo của công dân trong kỳ tiếp theo (diễn biến; mức độ
phức tạp; khiếu kiện đông ngƣời, vƣợt cấp...).
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG
TÂM) CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ VÀ GIẢI
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG KỲ TIẾP THEO
Nêu những định hƣớng, mục tiêu cơ bản, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong
công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ và giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ đƣợc tập trung
thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo.
IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách,
pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu
phát hiện có sơ hở, bất cập);
- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hƣớng dẫn thực hiện các quy định của pháp
luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thƣ và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có
vƣớng mắc);
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử
lý đơn thƣ và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất.

Nơi nhận:

-... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

3

Phụ lục 11/TTr

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp
luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi
trách nhiệm của ngành, địa phƣơng, cơ quan, đơn vị
a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến
chủ trƣơng, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
b) Việc ban hành văn bản, hƣớng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng,
chống tham nhũng;
c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện
trong công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan
chuyên trách về phòng, chống tham nhũng (nếu có cơ quan, đơn vị chuyên trách).
d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ
trƣơng, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng;
d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức;
đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm
phòng ngừa tham nhũng;
e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập;
f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình
quản lý, phụ trách;
g) Việc thực hiện cải cách hành chính;
h) Việc tăng cƣờng áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
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i) Việc đổi mới phƣơng thức thanh toán, trả lƣơng qua tài khoản;
k) Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng (nếu có).
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phƣơng,
cơ quan, đơn vị;
b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham
nhũng qua hoạt động thanh tra;
c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng
qua giải quyết khiếu nại, tố cáo;
d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo
dõi, quản lý của sở, ngành, địa phƣơng và cơ quan, đơn vị;
đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác.
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
phòng, chống tham nhũng
a) Việc triển khai các cuộc thanh tra:
- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra; số đơn vị đƣợc thanh tra, kiểm tra trách
nhiệm;
- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành
kết luận (nếu có).
b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:
- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị đƣợc thanh tra, kiểm tra;
- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra;
- Kiến nghị: kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, xử lý khác (nếu
có); kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm
pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nƣớc;
- Kết quả thực hiện các kiến nghị.
5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham
nhũng
a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính
trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn
thể khác trong phòng, chống tham nhũng;
b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể
khác trong phòng, chống tham nhũng;
c) Các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng (nếu có).
6. Kết quả thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng
đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ƣớc Liên hợp quốc về chống tham
nhũng và Chƣơng trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị
quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012
a) Công tác chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa, kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện.
2

b) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đƣợc Chính phủ, Thủ tƣớng
Chính phủ giao trong chiến lƣợc quốc gia và kế hoạch thực thi Công ƣớc và
chƣơng trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/NQCP ngày 6/12/2012.
c) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà sở, ngành, địa phƣơng, cơ
quan, đơn vị đã đề ra trong kế hoạch của mình nhằm thực thi Chiến lƣợc, Công
ƣớc và chƣơng trình hành động của Chính phủ.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG
CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1. Đánh giá tình hình tham nhũng
a) Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của sở, ngành, địa
phƣơng, cơ quan, đơn vị và nguyên nhân.
b) So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trƣớc.
2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
a) Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng
trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của sở, ngành, địa phƣơng, cơ quan,
đơn vị.
b) So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với cùng kỳ
năm trƣớc.
c) Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống
tham nhũng;
d) Đánh giá những khó khăn, vƣớng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác
phòng, chống tham nhũng.
- Nêu cụ thể những khó khăn, vƣớng mắc, tồn tại, hạn chế tại sở, ngành, địa
phƣơng, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng;
- Phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn,
vƣớng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
3. Dự báo tình hình tham nhũng
a) Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới (khả năng tăng, giảm về
số vụ việc, số đối tượng, tính chất, mức độ vi phạm...).
b) Dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra nhiều, cần
phải tập trung các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM) CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
TRONG KỲ TIẾP THEO
Nêu những định hƣớng, mục tiêu cơ bản, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể
trong công tác phòng, chống tham nhũng sẽ đƣợc tập trung thực hiện trong kỳ báo
cáo tiếp theo nhằm đạt đƣợc mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng đã
đề ra.
IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính
sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nếu phát hiện có sơ hở, bất cập);
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- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hƣớng dẫn thực hiện các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nếu có vƣớng mắc);
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, khắc phục những khó khăn, vƣớng mắc;
- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất./.

Nơi nhận:

-... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 12/NV

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC; công tác tuyên truyền
về CCHC.
- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về: Công tác CCHC, triển
khai các văn bản của Tỉnh (Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy,
Chƣơng trình hành động số 3245/Ctr-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh);
Duy trì và củng cốChỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), Chỉ số về hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ
số hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nƣớc (SIPAS).
- Việc ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch công tác CCHC, Kế hoạch tuyên
truyền công tác CCHC, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC
- Kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch theo Quý, 6 tháng, năm; trong đó
nêu rõ mức độ đạt đƣợc trong thực hiện các nội dung của kế hoạch.
- Về tổ chức hội nghị giao ban công tác CCHC.
- Công tác thi đua, khen thƣởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa
phƣơng, đơn vị.
- Những sáng kiến trong triển khai công tác CCHC.
II. Kết quả thực hiện công tác CCHC
1. Cải cách thể chế
a) Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý
nhà nƣớc
Số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành mới (hoặc tham mƣu cấp có
thẩm quyền ban hành). Trong đó, làm rõ việc tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, chất lƣợng văn bản
đƣợc ban hành, tham mƣu ban hành.
b) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
- Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực
quản lý của đơn vị; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình rà soát (đối
với các Sở, ngành).
- Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp
huyện, cấp xã ban hành; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình rà soát
(đối với UBND cấp huyện).
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c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật tại UBND cấp huyện
- Tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại địa
phƣơng; trong đó nêu rõ số văn bản quy phạm pháp luật phải triển khai thực hiện
tại địa phƣơng theo quy định, số văn bản quy phạm pháp luật đã đƣợc triển khai
thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.
- Tình hình thực hiện tự kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
tại địa phƣơng; nêu rõ số văn bản quy phạm pháp luật đƣợc kiểm tra thực hiện so
với tổng số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; kết quảxử lý các vấn đề phát
hiện qua kiểm tra.
2. Cải cách thủ tục hành chính
a) Giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nƣớc theo quy
định của Chính phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh.
- Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính: Kiểm tra thực tế từ 10-20 hồ sơ
giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ
quan, đơn vị đƣợc kiểm tra.
- Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật: Việc cấp giấy hẹn trả kết quả,
phiếu chuyển hồ sơ....
- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, tổng số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, tổng số
hồ sơ giải quyết quá hạn, nguyên nhân quá hạn.
- Thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bƣu
chính công ích: Công tác tuyên truyền, công khai TTHC, tiếp nhận và trả kết quả,
chất lƣợng dịch vụ và bảng giá cƣớc trả kết quả TTHC qua dịch vụ bƣu chính
công ích.
b) Kiểm soát thủ tục hành chính
- Việc ban hành các văn bản hƣớng dẫn, chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục
hành chính.
- Tình hình đôn đốc, chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính gồm:
Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch có liên quan đến hoạt
động kiểm soát thủ tục hành chính; việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm
soát thủ tục hành chính; công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho
cán bộ, công chức.
- Tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: Thời gian và nội dung theo
yêu cầu (bao gồm báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên).
- Rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành
chính.
- Số lƣợng thủ tục hành chính đã tự sửa đổi, bãi bỏ; số lƣợng thủ tục hành
chính đã đề nghị cấp trên sửa đổi, bãi bỏ; số lƣợng thủ tục hành chính mới ban
hành.
- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các nhân, tổ
chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gải quyết của địa phƣơng, đơn
vị (tổng số, đã xử lý/đã thực hiện).
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c) Công khai thủ tục hành chính
- Việc thực hiện công bố thủ tục hành chính (đối với các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND tỉnh): Tính đầy đủ, tính chính xác, tính kịp thời; tham mƣu ban
hành đối với quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý.
- Việc thực hiện công khai thủ tục hành chính: Tính đầy đủ, thƣờng xuyên,
rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng trong việc công khai các
thủ tục hành chính theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch
UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành
chính cho cá nhân và tổ chức trên Trang thông tin điện tử và các hình thức công
khai khác.
d) Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại Chƣơng
V, Thông tƣ số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ
gồm các nội dung: Việc tổ chức triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính; tiến độ, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch rà soát,
đánh giá thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành tại Quyết định
số 242/QĐ-UBND ngày 29/01/2019.
đ) Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy
định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
- Việc công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thƣ tín hoặc thƣ điện tử, số điện
thoại chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.
- Quá trình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các nhân,
tổ chức về quy định hành chính.
e) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ
- Nêu các lĩnh vực, công việc thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa
liên thông tại địa phƣơng, đơn vị (Nêu cụ thể số lƣợng TTHC thực hiện theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông/tổng số TTHC).
- Thống kê và báo cáo tình hình thực hiện TTHC của cơ quan, đơn vị trình
UBND quyết định.
- Việc triển khai Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND
tỉnh và triển khai Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của
HĐND tỉnh (bố trí, phân công công tác cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, nâng cấp cở sở vật chất tại Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả,...)
- Ban hành Quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình
ký, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của bộ phận liên quan
trong việc thực hiện cơ chế một cửa; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ
chế một cửa liên thông tại địa phƣơng, đơn vị (đạt yêu cầu/chƣa đạt yêu cầu),
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biển hiệu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phiếu chuyển hồ sơ, phiếu nhận hồ sơ,
sổ theo dõi giải quyết…
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng phần mềm một cửa điện tử tại
cơ quan, đơn vị (số lƣợng hồ sơ đã nhận, số lƣợng hồ sơ đã giải quyết; sớm hẹn,
đúng hẹn, trễ hẹn; Việc xin lỗi ngƣời dân, tổ chức của cơ quan hành chính đối với
ngƣời dân, tổ chức về hồ sơ trễ hẹn; Nêu cụ thể kết quả đã thực hiện cho đến thời
điểm kiểm tra).
- Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời dân khi đến giao dịch hành
chính.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc
- Việc tuân thủ các quy định của Chính phủ và hƣớng dẫn của các bộ, ngành
về tổchức bộ máy
- Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của bộ máy
4. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
a) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức
- Nêu rõ tình hình thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên
chức (tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thƣởng và các chế độ chính sách khác
đối với cán bộ, công chức, viên chức tại địa phƣơng, đơn vị).
- Xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp đổi mới trong công tác
quản lý, đánh giá, khen thƣởng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức.
- Chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền sở,
ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố quản lý.
b) Về công tác đào tạo, bồi dƣỡng
- Tổng số CBCCVC đƣợc cử đi đào tạo, bồi dƣỡng (trong đó, số lƣợng công
chức đƣợc cử đi đào tạo, bồi dƣỡng).
- Kết quả mở các lớp bồi dƣỡng đƣợc giao trong kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng
cán bộ, công chức của tỉnh, của địa phƣơng, đơn vị.
c) Về cán bộ, công chức cấp xã
Thực tế số lƣợng, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trong đó,
nêu rõ số lƣợng và tỷ lệ % công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; số lƣợng và
tỷ lệ % số cán bộ, công chức cấp xã đƣợc bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ và
tập huấn trong năm; việc thực hiện chỉ tiêu đạt chuẩn công chức cấp xã hàng năm
theo quy định.
e) Về phân cấp quản lý
Việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý CBCC,VC theo Nghị quyết
21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý nhà nƣớc
giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và kế
hoạch 1130/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh
5. Về cải cách tài chính công
a) Kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của
Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chếvà
kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nƣớc
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- Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công (nêu
rõ số cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế).
- Số cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trực thuộc ban hành tiêu chí đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm.
- Mức tăng thu nhập cho cán bộ, công chức (nếu có).
b) Kết quả thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính
phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện về thực hiện nhiệm
vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
- Nêu rõ số lƣợng đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động; đơn vị tự bảo đảm
một phần chi phí hoạt động; đơn vị nhà nƣớc bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động;
- Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công (nêu
rõ số cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế).
6. Hiện đại hoá hành chính
a) Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nƣớc
- Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phƣơng, đơn vị. Đề
nghị nêu rõ tình hình sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi công việc;
sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng
thƣ điện tử trong trao đổi công việc; xây dựng và vận hành trang/cổng thông tin
điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong công tác chỉ đạo điều hành và gửi
nhận văn bản.
- Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với tổ chức, công dân
(thống kê số lƣợng hồ sơ và số TTHC đƣợc cung cấp xử lý trực tuyến ởmức độ 1
và 2, mức độ 3, mức độ 4).
- Cổng/trang thông tin điện tử đảm bảo theo quy định tại Nghị định số
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; Tình hình áp dụng chữ ký số.
b) Áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 90012008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc và việc duy trì, cải tiến
Hệ thống quản lý chất lƣợng theo quy định và việc tuân thủ theo quy định tại
Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ.
c) Tình hình xây dựng trụ sở làm việc của các xã, phƣờng thị trấn.
II. Đánh giá chung
- Ƣu điểm
- Tồn tại, hạn chế (Bao gồm các nhiệm vụ chƣa hoàn thành theo Kế hoạch,
nêu rõ lý do chƣa hoàn thành)
III. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ
IV. Kiến nghị, đề xuất
Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 13a/NV

Tên cơ quan, đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày ..... tháng.... năm …
BÁO CÁO

Về tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm…
Thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 và Quyết định số
3146/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh ….(1)…. gửi Ủy ban nhân
dân tỉnh Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành
nhiệm vụ năm… với các nội dung chính nhƣ sau:
- Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành
nhiệm năm…(gửi kèm).
- Phƣơng thức gửi tài liệu kiểm chứng: Nêu rõ bản giấy hoặc file điện tử
- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).
Nơi nhận:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

- Sở Nội vụ;
-…

(Ký tên, đóng dấu)

- Lƣu VT.

(1): Ghi tên cơ quan, đơn vị
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Phụ lục 13b/NV
(Dùng cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh)

Tên cơ quan, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày....... tháng........ năm …

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM
VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM NĂM…

TT

Tiêu chí

Điểm
chuẩn

I

Kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao

1

Tham mƣu xây dựng các chƣơng trình, kế hoạch,
đề án, quy định, quy chế, cơ chế, chính
sách…..thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trình UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đƣợc thông qua theo kế
hoạch. Mỗi chƣơng trình, kế hoạch, đề án… đƣợc 9
điểm, tối đa không quá 45 điểm.

2

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; chƣơng
trình, kế hoạch, đề án, quy định, quy chế, cơ chế,
chính sách….. thuộc ngành, lĩnh vực quản lý sau
khi đƣợc phê duyệt.

30

3

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giao.

15

4

Thông tin, tuyên truyền, hƣớng dẫn, phổ biến, giáo
dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản
lý.

15

5

Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực
quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND
cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc UBND
cấp xã.

15

6

Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực đƣợc phân
công phụ trách trong việc thực hiện các quy định
của pháp luật.

30

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
(Lấy kết quả chấm điểm cải cách hành chính của cơ

80

II

Điểm tự Tài liệu
đánh
kiểm
giá
chứng

150

45

1

quan, đơn vị theo Quyết định số 3009/QĐ-UBND
ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh ban hành các bộ
chỉ số CCHC về Quyđịnh đánh giá chấm điểm chỉ
số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị
xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn)
1

Chỉ số cải cách hành chính đạt 100%

80

2

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 90%-99%

75

3

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 80%-89%

70

4

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 70%-79%

62

5

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 60%-69%

55

6

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 50%-59%

45

7

Chỉ số cải cách hành chính đạt dƣới 50%

0

Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo

20

1

Tổ chức công tác tiếp dân theo quy định

8

2

Đơn thƣ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đƣợc
giải quyết đúng quy định pháp luật

12

IV

Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của
Nhà nƣớc về xây dựng cơ quan, đơn vị và kỷ
luật, kỷ cƣơng hành chính

35

1

Chấp hành tốt các quy định, ý kiến chỉ đạo của cấp
trên

4

2

Ban hành và thực hiện các quy định về phòng
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí

4

3

Ban hành và thực hiện các quy định về Quy chế dân
chủ, chi tiêu nội bộ, văn hoá công sở, công tác dân
vận chính quyền.

6

a

Ban hành và thực hiện các quy định về Quy chế dân
chủ, công tác dân vận chính quyền

3

b

Ban hành và thực hiện các quy định về chi tiêu nội
bộ, văn hoá công sở.

3

4

Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc
theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của
cơ quan, đơn vị. Đối với công chức có trách nhiệm
tiếp, làm việc trực tiếp với ngƣời dân và doanh
nghiệp tại trụ sở phải đeo thẻ công chức.

9

III

2

a

Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc
theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của
cơ quan, đơn vị

5

b

Đeo thẻ công chức khi làm việc

4

5

Thành lập Ban thanh tra nhân dân và có báo cáo kết
quả hoạt động hàng năm

3

6

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định

9

V

Kết quả thực hiện nhiệm vụ về Cải thiện môi
trƣờng đầu tƣ kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh câp tỉnh tại địa phƣơng, đơn vị (PCI)

30

1

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
ban hành Chƣơng trình hành động cải thiện môi
trƣờng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày
07/7/2014 của UBND tỉnh)

4

2

a

b

c

3
4

VI

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ
số PCI
Công tác tuyên truyền, phổ biến về cải thiện môi
trƣờng đầu tƣ kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh

13
3

Kết quả giải quyết các khó khăn, vƣớng mắc cho
doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa
phƣơng mình

7

Công bố các tài liệu quy hoạch, kế hoạch, các quy
trình, thủ tục…nhằm tạo điều kiện cho doanh
nghiệp trong việc tiếp cận thông tin

3

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến
chỉ số PCI theo quy định
Sáng kiến trong việc cải thiện môi trƣờng đầu tƣ
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Kết quả thực hiện nhiệm vụ về duy trì và củng
cố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp
tỉnh (PAPI)

3
10

20

3

1

2

a

b

3

VII

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
ban hành Chƣơng trình hành động duy trì và cũng
cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công
(Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 04/7/2014)

4

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch duy trì và
củng cố chỉ số PAPI

12

Tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến
chỉ số PAPI để cán bộ, công chức và ngƣời dân
nhận thức đầy đủ, giám sát thực hiện

4

Kết quả thực hiện các tiêu chí liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ của các ngành, địa phƣơng theo chỉ
số thành phần PAPI

8

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột
xuất về chỉ số PAPI theo quy định

4

Sáng kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
(Trừ sáng kiến trong việc cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh). Mỗi sáng tạo (sáng kiến) đƣợc 05
điểm, tối đa không quá 15 điểm

15

Tổng điểm tự đánh giá
Tự xếp loại
Nơi nhận:
- Cơ quan thành viên Hội đồng;
- Lƣu VT;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

4

Phụ lục 13c/NV
(Dùng cho UBND cấp huyện)

Tên cơ quan, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày .... tháng.... năm …

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM
VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM NĂM…

T
TT

Tiêu chí

I

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

1

Tốc độ tăng trƣởng GDP

2

Tổng thu Ngân sách trên địa bàn huyện, thị xã,
thành phố

3

Huy động vốn đầu tƣ

4

Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP:
- Nông, lâm, thuỷ sản
- Công nghiệp-Xây dựng
- Thƣơng mại -Dịch vụ - Du lịch

5

Giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm theo tiêu chí mới.

6

Số lao động đƣợc giải quyết việc làm / số lao động
trong độtuổi.

7

Giảm tỷ lệ ngƣời sinh con thứ 3 trở lên

8

Giảm tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng.

9

Số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Điểm tự Tài liệu
Điểm
đánh giá kiểm
chuẩn
chứng
70
12
12
9
10
4
4
2
6
5
3
3

( Áp dụng đối với 08 huyện, thị xã).
Đối với thành phố Đông Hà: Tổ chức có hiệu quả
các hoạt động xây dựng văn minh đô thị
10

Số xã, phƣờng phù hợp với trẻ em

II

Các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội

8

2
65

1

1

Văn hoá, Thể dục -Thể thao

a

Công tác quản lý văn hóa, quản lý các di tích lịch
sử, danh lam thắng cảnh.

b

Xây dựng thiết chế văn hoá

c

Tỷ lệ làng, bản, thôn, xóm, cơ quan đƣợc công nhận
danh hiệu đơn vị văn hóa (so với kế hoạch năm thực
hiện).

d
đ

2
a
b
c

3
3

3

Thể thao thành tích cao (bao gồm các giải quốc gia,
...).

3

Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục các bậc học đƣợc đánh giá theo tiêu chí
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15
3

Tỷ lệ trƣờng đạt chuẩn quốc gia tăng so với kế
hoạch thực hiện.

3

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học 201...201...

3

Tỷ lệ Học sinh đậu Đại học năm học 201...-201...

đ

Có học sinh đạt giải

3
a

Y tế
Tỷ lệ Trạm xá xã có bác sỹ tăng (so với kế hoạch
năm thực hiện).

c

3

Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao (so
với kế hoạch năm thực hiện).

d

b

15

3
3
15
3

Xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế tăng so với kế hoạch
năm thực hiện.

3

Thực hiện các chƣơng trình quốc gia về y tế; tiêm
chủng các loại vác xin

3

d

Kiểm soát, phòng chống dịch bệnh .

e

Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

4
a

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
Công tác tuyên truyền.

b

Hiệu quả kiềm chế các tệ nạn xã hội

3
3
10
6
4

2

5
a

Bảo vệ môi trƣờng
Công tác bảo vệ môi trƣờng, thực hiện phong trào
“xanh-sạch-đẹp” trong các cơ quan, trƣờng học,
bệnh viện, làng, xã…

7
3

b

Tăng tỷ lệ che phủ rừng

c

Xử lý chất thải công nghiệp và nguồn nƣớc sạch.

6

Công tác hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.

a

Công tác thực hiện chính sách về TBLS.

b

Xây dựng nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, nhà ngƣời
nghèo.

1.5

Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã
hội.

15

III
1

Công tác tuyển, giao quân.

2

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ

3

Công tác phòng chống bão, lũ lụt, giảm nhẹ thiên
tai.

2
2
3
1.5

2.5
2
1.5

4

Phòng chống cháy rừng

5

Công tác tổ chức huấn luyện lực lƣợng dân quân tự
vệ, dự bị động viên, các đối tƣợng khác.

1.5

Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội
tại địa phƣơng

1.5

Phòng, chống bạo loạn, khủng bố; phòng chống tội
phạm, giảm tệ nạn xã hội

1.5

Công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn
giao thông.

1.5

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây
dựng cơ sở an toàn làm chủ.

1.5

6
7
8
9

IV

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
(Lấy kết quả chấm điểm cải cách hành chính của cơ
quan, đơn vị theo Quyết định số 3009/QĐ-UBND
ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh ban hành các bộ
chỉ số CCHC về Quy định đánh giá chấm điểm chỉ
số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị
xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn)

1.5

80

3

1

Chỉ số cải cách hành chính đạt 100%

80

2

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 90%-99%

75

3

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 80%-89%

70

4

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 70%-79%

62

5

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 60%-69%

55

6

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 50%-59%

45

7

Chỉ số cải cách hành chính đạt dƣới 50%

0

V

Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo

20

1

Tổ chức công tác tiếp dân theo quy định

8

2

Đơn thƣ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đƣợc
giải quyết đúng quy định pháp luật

12

VI

Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nƣớc về xây dựng cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ
cƣơng hành chính

35

1

Chấp hành tốt các quy định, ý kiến chỉ đạo của cấp
trên

4

2

Ban hành và thực hiện các quy định về phòng chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4

3

Ban hành và thực hiện các quy định về Quy chế dân
chủ, chi tiêu nội bộ, văn hoá công sở, công tác dân
vận chính quyền.

6

a

Ban hành và thực hiện các quy định về Quy chế dân
chủ, công tác dân vận chính quyền

3

b

Ban hành và thực hiện các quy định về chi tiêu nội
bộ, văn hoá công sở.

3

4

Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc
theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của
cơ quan, đơn vị. Đối với công chức có trách nhiệm
tiếp, làm việc trực tiếp với ngƣời dân và doanh
nghiệp tại trụ sở phải đeo thẻ công chức.

9

a

Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc
theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của
cơ quan, đơn vị

5

b
5

Đeo thẻ công chức khi làm việc
Thành lập Ban thanh tra nhân dân và có báo cáo kết
quả hoạt động hàng năm

4
3

4

6

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định

9

Kết quả thực hiện nhiệm vụ về Cải thiện môi
VII trƣờng đầu tƣ kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh câp tỉnh tại địa phƣơng, đơn vị (PCI)

30

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
ban hành Chƣơng trình hành động cải thiện môi
trƣờng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày
07/7/2014 của UBND tỉnh)

4

1

2

a

b

c

3
4

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ
số PCI
Công tác tuyên truyền, phổ biến về cải thiện môi
trƣờng đầu tƣ kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh

13
3

Kết quả giải quyết các khó khăn, vƣớng mắc cho
doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa
phƣơng mình

7

Công bố các tài liệu quy hoạch, kếhoạch, các quy
trình, thủ tục…nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp
trong việc tiếp cận thông tin

3

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến
chỉ số PCI theo quy định
Sáng kiến trong việc cải thiện môi trƣờng đầu tƣ
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

3
10

Kết quả thực hiện nhiệm vụ về duy trì và củng cố
VII Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp
I tỉnh (PAPI)

20

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định
ban hành Chƣơng trình hành động duy trì và cũng
cốChỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (Quyết
định số 1339/QĐ-UBND ngày 04/7/2014)

4

2

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch duy trì và
củng cố chỉ số PAPI

12

a

Tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến
chỉ số PAPI để cán bộ, công chức và ngƣời dân nhận

4

1

5

thức đầy đủ, giám sát thực hiện

b

3

IX

Kết quả thực hiện các tiêu chí liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ của các ngành, địa phƣơng theo chỉ
số thành phần PAPI

8

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột
xuất về chỉ số PAPI theo quy định

4

Sáng kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
(Trừ sáng kiến trong việc cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh). Mỗi sáng tạo (sáng kiến) đƣợc 05 điểm, tối
đa không quá 15 điểm

15

Tổng điểm tự đánh giá
Tự xếp loại
Nơi nhận:
- Cơ quan thành viên Hội đồng;
-…;
- Lƣu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

6

Phụ lục 14/NV

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH NIÊN

I. Đánh giá kết quả thực hiện
1. Kết quả thực hiện Chiến lƣợc phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn
2011-2020 theo quy định tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của
Thủ tƣớng Chính phủ.
2. Kết quả thực hiện Đề án 500
3. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã
hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
II. Đánh giá chung kết quả thực hiện
1. Ƣu điểm
2. Những tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
III. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ QLNN về thanh niên trong năm tới và
những kiến nghị, đề xuất
1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về thanh niên trong năm tới
2. Những kiến nghị, đề xuất.

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1

Phụ lục 15a/NV

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

BÁO CÁO
Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức năm ...

1. Kết quả đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức
2. Kinh phí
3. Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng năm
4. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức
năm (có các bản biểu mẫu đính kèm)
5. Đánh giá chung
a) Ƣu điểm
b) Tồn tại, hạn chế
6. Kiến nghị, đề xuất

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1

Phụ lục 15b/NV

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC 10: KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở NƢỚC NGOÀI NĂM...
Đơn vị tính: lƣợt ngƣời

Nội dung đào tạo, bồi dƣỡng
Nội dung
Quản lý,
điều hành
chƣơng
trình KT XH

Đối tƣợng

TT

1

Cán bộ,
CC lãnh
đạo, quản
lý

Quản
lý
hành
chính
công

Quản lý
nhà
nƣớc,
chuyên
ngành,
lĩnh vực

Xây
dựng
và phát
triển
nguồn
nhân
lực

Chính
sách
công,
dịch
vụ
công

Kiến
thức
hội
nhập

Thời gian
Phƣơng
pháp
giảng
dạy

Ngoại
ngữ

Nội
dung
khác

Trên
1
năm

Từ 1 12
tháng

Trong đó

Dƣới
1
tháng

Tổng
số

Ngƣời
dân
tộc
thiểu
số

Nữ

Cấp sở, huyện và tƣơng
đƣơng
Cấp phòng và tƣơng đƣơng
Tổng 1

2

Công chức tham mƣu, hoạch định
chính sách

3

Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng

4

Đối tƣợng khác

Tổng 1 + 2 + 3 + 4

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức, viên chức nƣớc ngoài năm 2018 đƣợc thực hiện theo thƣ mời của các chƣơng trình hợp tác, chƣơng trình có hỗ trợ
học bổng của Ban Tổ chức Trung ƣơng, Nhà nƣớc và các tổ chức quốc tế

1

Phụ lục 15c/NV

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở NƢỚC NGOÀI NĂM...
Đơn vị tính: lƣợt ngƣời

Nội dung đào tạo, bồi dƣỡng

TT

1

Nội dung
Đối tƣợng

Cán bộ, CC
lãnh đạo,
quản lý

Quản
lý, điều
hành
chƣơng
trình
KT XH

Quả
n lý
hàn
h
chí
nh
côn
g

Quản
lý
nhà
nƣớc,
chuyê
n
ngành
, lĩnh
vực

Xây
dựng
và
phát
triển
nguồ
n
nhân
lực

Chính
sách
công,
dịch
vụ
công

Kiế
n
thức
hội
nhậ
p

Phƣơ
ng
pháp
giảng
dạy

Thời gian

Ngoại
ngữ

Nội
dung
khác

Trên
1
năm

Từ 1 12
tháng

Trong đó

Dƣới 1
tháng

Tổng
số

Ngƣời
dân
tộc
thiểu
số

Nữ

Cấp sở, huyện và
tƣơng đƣơng
Cấp phòng và tƣơng
đƣơng

Tổng 1

2

Công chức tham mƣu, hoạch định
chính sách

3

Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi
dƣỡng

4

Đối tƣợng khác

Tổng 1 + 2 + 3 + 4

1

Phụ lục 16/NV

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO

Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính tại cơ quan, đơn vị
I. Đặc điểm, tình hình
II. Tình hình triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính tại cơ quan,
đơn vị
1. Tình hình triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính
2. Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính
a) Tình hình thực hiện quy chế văn hóa công sở; quy tắc ứng xử; việc sử dụng
thời gian làm việc; việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện
đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
b) Tình hình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên;
thực hiện chế độ hội họp.
c) Tình hình thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.
d) Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; quản trị cơ quan; trách nhiệm của
ngƣời đứng đầu; phân công, phâm nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức.
e) Việc tiếp nhận, giải quyết các đơn thƣ phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị
III. Đánh giá chung
1. Ƣu điểm
2. Những tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
a) Khách quan
b) Chủ quan
IV. Phƣơng hƣớng, giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính thời
gian tới
Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1

Phụ lục 17/NV
(Ban hành kèm theo Hƣớng dẫn liên sở số 303/HDLS-SNV-STC ngày 30/6/2015 của Liên Sở: Nội vụ - Sở Tài chính)
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.....
Biểu số 3-TH
Phụ lục 17/NV

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM…..
TỪ NGÀY ... THÁNG.... NĂM... ĐẾN HẾT NGÀY... THÁNG .... NĂM ....
Số ngƣời đƣợc hƣởng chính sách tinh
giản biên chế

Kinh phí chi cho tinh giản biên chế năm
……
(1000 đồng)

STT

Trong đó

I.

Chuyển
Tổng
sang làm
Thôi kinh
việc
ở
các
Tổng Nghỉ
việc phí để
cơ
sở
không
Thôi
số
thực
hƣu
sau
sử dụng
việc
hiện
trƣớc
khi
kinh phí
ngay
chế độ
tuổi
đi
thƣờng
học
xuyên từ
NSNN
A
1
2
3
4
5
6
Khối hành chính
Tên cơ quan,
đơn vị

Trong đó:

Nghỉ
hƣu
trƣớc
tuổi

7

Chuyển
sang làm
việc ở các
cơ sở
Thôi
không sử việc
dụng kinh ngay
phí thƣờng
xuyên từ
NSNN
8
9

Thôi
việc
sau
khi đi
học

10

Ghi chú

11

…
II. Khối sự nghiệp
…
1

III. Khối Doanh nghiệp
...
IV. Các tổ chức Hội
...
TỔNG CỘNG
Ngƣời lập biểu

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

( Ký tên và ghi rõ Họ và tên)

( Ký tên và đóng dấu)

2

Phụ lục 18a/NV

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

/BC-......

tháng năm .....

BÁO CÁO

Tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm ...
Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm ...
Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƢỞNG NĂM ...

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Khái quát đặc điểm, tình hình chung; những thuận lợi, khó khăn của cơ quan,
địa phƣơng, đơn vị.
II. KẾT QỦA THỰC HIỆN
1. Công tác tham mƣu
- Công tác tham mƣu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội đồng
Thi đua - Khen thƣởng trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổchức thực hiện chủ
trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về công tác thi đua,
khen thƣởng: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định, quy chế thi đua,
khen thƣởng của cơ quan, địa phƣơng, đơn vị theo quy định mới của luật, nghị định,
thông tƣ , quyết định (của UBND tỉnh) về thi đua, khen thƣởng.
- Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục
đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng” và Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của
Thủ tƣớng Chính phủ vềphát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày
03/01/2019 tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ƣớc thi đua năm 2019
của UBND tỉnh Quảng Trị.
- Tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng trong việc triển khai
phong trào thi đua, bình xét danh hiệu thi đua và khen thƣởng; kiểm tra, giám sát
công tác thi đua, khen thƣởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội
đồng Thi đua - Khen thƣởng trong chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen
thƣởng của cơ quan, địa phƣơng, đơn vị.
2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua
- Đánh giá kết quả tổ chức các phong trào thi đua do Trung ƣơng, UBND tỉnh
phát động và phong trào thi đua do cơ quan, địa phƣơng, đơn vị tổ chức; tác động,
1

hiệu quả của các phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ
tiêu phát triển kinh tế, xã hội... của cơ quan, địa phƣơng, đơn vị.
- Đánh giá kết quảtriển khai tổ chức phong trào thi đua do Thủ tƣớng Chinh
phủ phát động: “Cả nƣớc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2021,
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nƣớc chung tay vì ngƣời
nghèo - Không đế ai bị bỏ lại phía sau”…
- Đánh giá kết quả hoạt động của khối thi đua thuộc thuộc đơn vị (đánh giá nội
dung, chất lƣợng tham gia hoạt động khối thi đua, việc ký kết nội dung giao ƣớc thi
đua, những kiến nghị, đề xuất).
3. Công tác khen thƣởng
- Nội dung đổi mới, nâng cao chất lƣợng công tác khen thƣởng.
- Biện pháp hoặc giải pháp làm tăng tỷ lệ khen thƣởng đối với nông dân, công
nhân, chiến sỹ, ngƣời lao động trực tiếp và công chức, viên chức (ngƣời không làm
công tác quản lý).
- Đánh giá tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ khen thƣởng thành tích kháng
chiến, số lƣợng đã giải quyết, số lƣợng còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng (đối với
cấp huyện, thị xã, thành phố).
- Tổng hợp và phân tích kết quả khen thƣởng trong năm …
+ Khen thƣởng cấp Nhà nƣớc: ghi rõ số lƣợng trình khen thƣởng; số lƣợng
đƣợc khen thƣởng; số lƣợng để lại và nguyên nhân.
+ Khen thƣởng cấp tỉnh: ghi rõ số lƣợng trình khen thƣởng; số lƣợng đƣợc
khen thƣởng; số lƣợng để lại và nguyên nhân.
+ Khen thƣởng thuộc thẩm quyền địa phƣơng, đơn vị:
* Lƣu ý: Tổng hợp số lƣợng khen thƣởng, phân tích kết quả khen thƣởng cho
đối tƣợng là lãnh đạo quản lý (từ cấp phòng và tƣơng đƣơng trở lên) và đối tƣợng
không là lãnh đạo quản lý (nông dân, công nhân, chiến sỹ, ngƣời lao động trực tiếp
và công chức, viên chức).
4. Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến
- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, nêu rõ cách thức tuyên truyền,
phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; số lƣợng các điển hình tiên tiến và các điển
hình mới đƣợc phát hiệnở các cấp.
- Đối với các huyện, thị xã, thành phố nêu kết quả phối hợp tuyên truyền với
Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân …cùng cấp, với đài truyền
thanh, truyền hình trong việc tuyên truyền chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nƣóc về công tác thi đua, khen thƣởng, phát hiện, nhân rộng
điển hình tiên tiến.
5. Tổ chức bộ máy; tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ
- Kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến cơ sở; cơ cấu, thành phần, số lƣợng các
2

thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng cơ quan, địa phƣơng, đơn vị; tình hình
hoạt động của Hội đồng trong năm….
- Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thƣởng cơ quan, địa phƣơng, đơn
vị; số lƣợng công chức chuyên trách, kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thƣởng cơ
quan, địa phƣơng (bao gồm cấp xã), đơn vị; Đánh giá chung chất lƣợng đội ngũ công
chức chuyên trách thi đua, khen thƣởng; nêu rõ những mặt mạnh, những mặt hạn chế
và nguyên nhân.
6. Cồng tác thanh tra, kiểm tra
- Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nƣớc về công tác thi
đua, khen thƣởng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan, địa phƣơng, đơn vị.
- Kết quả giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi đua, khen
thƣởng thuộc thẩm quyền của cơ quan, địa phƣơng, đơn vị. Nêu cụ thể việc xử lý các
vi phạm sau khi đƣợc kiểm tra.
7. Quỹ thi đua, khen thƣởng

- Công tác trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thƣởng của cơ quan,
địa phƣơng, đơn vị; thuận lợi, khó khăn.
8. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
thi đua, khen thƣởng.
- Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý theo dõi công tác thi đua, khen thƣởng.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ƣu điểm.
2. Hạn chế, yếu kém.
2.1. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.
2.2. Giải pháp (biện pháp) khắc phục.
IV. ĐỀ XUẤT, KIỂN NGHỊ (nếu có)
Phần II
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƢỞNG NĂM ...
1. Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thƣởng năm ....
2. Giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả
của phong trào thi đua và công tác khen thƣởng./.

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
3

Phụ lục 18b/NV
BIỂU SỐ 01: TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG CẤP NHÀ NƢỚC
NĂM ...
(Số liệu tính tại thời điểm gửi báo cáo)
Khen thƣởng theo công trạng,
thành tích đạt đƣợc

Số
TT

Hình thức khen thƣởng

1

2

1

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

2

Huân chƣơng/huy chƣơng
các loại

3

Cờ thi đua của Chính phủ

4

Bằng khen của Thủ tƣớng
Chính phủ

Tổng số
đã
trình
Thủ
tƣớng
Chính
phủ
(qua
Ban
TĐKT
TW)

Tổng số
đã có
quyết
định
khen
thƣởng

Tổng
số

3

4

5

Khen thƣởng
chuyên đề, đột xuất

Tỷ lệ
%

Số
lƣợng
cá
nhân là
lãnh
đạo
quản lý
(lãnh
đạo từ
cấp
phòng
trở lên)

Số
lƣợng
cá
nhân
không
là lãnh
đạo
quản
lý

Tổng
số

6
(5:4)

7

8

9

Khen thƣởng
niên hạn

Khen thƣởng
đối ngoại

Khen thƣởng
quá trình cống
hiến

Khen thƣởng
thành tích
kháng chiến

Tỷ lệ
%

Số
lƣợng
cá
nhân là
lãnh
đạo
quản lý
(lãnh
đạo từ
cấp
phòng
trở lên)

Số
lƣợng
cá
nhân
không
là lãnh
đạo
quản
lý

Tổng
số

Tỷ lệ
(%)

Tổng
số

Tỷ lệ
(%)

Tổng
số

Tỷ lệ
(%)

Tổng
số

Tỷ lệ
(%)

10
(9:4)

11

12

13

14
(13:4)

15

16
(15:4)

17

18
(17:4)

19

20
(19:4)

1

5

Cờ thi đua của Bộ, ngành,
tỉnh

6

Bằng khen

7

Tập thểLao động xuất sắc

8

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ,
ngành, tỉnh
Tổng cộng

2

Phụ lục 18c/NV
BIỂU SỐ 02: TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG CẤP SỞ, BAN NGÀNH, HUYỆN NĂM ...
(Số liệu tính tại thời điểm gửi báo cáo)
Số lƣợng
khen thƣởng năm 2019

Số
TT

Trong đó khen
thƣởng cho cá
nhân

Hình thức khen
thƣởng
Tổng số

1

2

1

Giấy khen

2

Chiến sĩ thi đua
cơ sở

3

Danh hiệu Lao
động tiên tiến

4

Các hình thức
khác

Khen thƣởng
theo công trạng, thành tích đạt đƣợc

3

Số
lƣợng

Tỷ lệ
%

4

5
(5:3)

Tổng
số

Tỷ lệ
%

Sốlƣợng cá
nhân là lãnh
đạo quản lý
(lãnh đạo từ
cấp phòng
trở lên)

6

7
(6:3)

8

Khen thƣởng chuyên đề, đột xuất

Số lƣợng
cá nhân
không là
lãnh đạo
quản lý

Tổng
số

9

10

Khen thƣởng đối ngoại

Tỷ lệ
%

Số lƣợng
cá nhân là
lãnh đạo
quản lý
(lãnh đạo
từ cấp
phòng trở
lên)

Số lƣợng
cá nhân
không là
lãnh đạo
quản lý

Số
lƣợng

Tỷ lệ %

11
(10:3)

12

13

14

15
(14:3)

Tổng cộng

1

Phụ lục 19/NV

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm ...
I. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm...
1. Kết quả thực hiện
2. Đánh giá chung
3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
II. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm ...
III. Kiến nghị, đề xuất

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1

Phụ lục 20/NV

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác dân vận năm ...
IV.
Kết quả thực hiện công tác dân vận năm ...
4. Công tác tuyên truyền, quán triệt; công tác ban hành Kế hoạch tổ chức thực
hiện giai đoạn và hàng năm
5. Công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền năng động,
hiệu quả
6. Công tác thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận trong cơ quan
hành chính và chính quyền các cấp
7. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
8. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc và các ngành đoàn thể chính trị - xã hội
9. Công tác kiện toàn hệ thống phụ trách công tác dân vận trong cơ quan hành
chính nhà nƣớc và chính quyền các cấp
10.
Đánh giá chung
11.
Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
V. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm ...
VI. Kiến nghị, đề xuất

nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1

Phụ lục 21a/KHCN
TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày

tháng

năm 2019

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm.....

1. Đánh giá về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa của ngành địa phƣơng
trong 6 tháng đầu năm.... kèm theo danh mục văn bản đã đƣợc ban hành (theo mẫu kèm
theo);
2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật (thông qua tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo;
trên phƣơng tiện thông tin đại chúng; thông qua việc phát hành tờ rơi, trên panô và áp
phích). (nêu số liệu cụ thể ...)
3. Công tác công bố tiêu chuẩn tiêu, quy chuẩn kỹ thuật: (số lƣợng sản phẩm/cơ sở;
chủng loại sản phẩm, hành hóa đã công bố hợp chuẩn, hợp quy).
4. Tình hình và kết quả kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm
quản lý theo quy định tại Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND; một số vụ vi phạm điển hình
trong 6 tháng đầu năm .... (theo mẫu kèm theo);
5. Tình hình triển khai các chƣơng trình, dự án nâng cao Năng suất - Chất lƣợng
thuộc ngành, địa phƣơng quản lý; hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Giải thƣởng
Chất lƣợng Quốc gia, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng (ISO
9000, ISO 22000, ISO 14000, GMP, HACCP) (nêu số liệu cụ thể ....;)
6. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình quản lý chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa
thuộc trách nhiệm quản lý các sở ngành (nêu những ƣu điểm, tồn tại trong quản lý), kiến
nghị đề xuất (Đối với UBND tỉnh, đối với Bộ ngành liên quan, với chính phủ) (nếu có)
7. Kế hoạch quản lý chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 6 tháng cuối năm....
Nơi nhận:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

- Sở KH&CN;
- Lƣu:..

1

Phụ lục 21b/KHCN

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ
CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày

tháng

năm 2019

Số:............
ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm.....

1. Đánh giá về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa của ngành địa phƣơng
trong năm... kèm theo danh mục văn bản đã đƣợc ban hành (theo mẫu kèm theo);
2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật (thông qua tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo;
trên phƣơng tiện thông tin đại chúng; thông qua việc phát hành tờ rơi, trên panô và áp
phích). (nêu số liệu cụ thể ...)
3. Công tác công bố tiêu chuẩn tiêu, quy chuẩn kỹ thuật: (số lƣợng sản phẩm/cơ sở;
chủng loại sản phẩm, hành hóa đã công bố hợp chuẩn, hợp quy).
4. Tình hình và kết quả kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm
quản lý theo quy định tại Quyết định số02/2019/QĐ-UBND; một số vụ vi phạm điển hình
trong năm .... (theo mẫu kèm theo);
5. Tình hình triển khai các chƣơng trình, dự án nâng cao Năng suất - Chất lƣợng
thuộc ngành, địa phƣơng quản lý; hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Giải thƣởng
Chất lƣợng Quốc gia, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng (ISO
9000, ISO 22000, ISO 14000, GMP, HACCP) (nêu số liệu cụ thể ....;)
6. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình quản lý chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa
thuộc trách nhiệm quản lý các sở ngành (nêu những ƣu điểm, tồn tại trong quản lý), kiến
nghị đề xuất (Đối với UBND tỉnh, đối với Bộ ngành liên quan, với chính phủ) (nếu có)
Nơi nhận:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

- Sở KH&CN;
- Lƣu:..

1

Phụ lục 21c/KHCN
Biểu số liệu báo cáo Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh
Phụ lục 21c.1: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong 6 tháng đầu năm
/năm....

STT

Số hiệu văn Tên văn bản
bản

Ngày
hành

ban Cấp
hành

ban Ngày
có
hiệu lực

1
2
3
4
5
….

Phụ lục 21c.2: Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản
xuất/trong nhập khẩu/trong lưu thông 6 tháng đầu năm/năm...
STT Chủng loại hàng Tổng số Số
lô Số lƣợt cơ Sốlƣợt cơ Kết quả
hóa đƣợc kiểm cơ sở kiểm SPHH
sở vi phạm sở bị xử xử lý
tra
tra
đƣợc kiểm
lý
tra

Tổng
Ghi chú: Kết quả tình hình kiểm tra cần tách thành các phụ lục riêng đối với từng loại hình
kiểm tra (ví dụ: Đối với hoạt động kiểm tra trong sản xuất thì làm tách thành 1 phụ lục về
tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng SPHH trong sản xuất)

1

Phụ lục 22a/KHCN

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ
CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày

tháng

năm 2019

Số:............
ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Hoạt động khoa học và công nghệ của ngành..... năm....,
kế hoạch hoạt động năm.....

I. Kết quả thực hiện công tác khoa học và công nghệ năm....
1. Kết quả triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở (sở, ngành, địa phƣơng).
2. Kết quảứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN.
3. Đánh giá kết quả đạt đƣợc, khó khăn vƣớng mắc, kiến nghị đề xuất
II. Phƣơng hƣớng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác khoa học
và công nghệ năm....
1. Phƣơng hƣớng
2. Mục tiêu
3. Nhiệm vụ
4. Giải pháp.

Nơi nhận:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

- Sở KH&CN;
- Lƣu:..

1

Phụ lục 22b/KHCN

Biểu số liệu báo cáo hoạt động ngành Khoa học và công nghệ tỉnh
Phụ lục 22b.1: Các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực
hiện trong năm....
Tên đề tài
I. Cấp quốc gia
....
....
II. Cấp tỉnh
....
....
III. Cấp cơ sở
...
....
Tổng

STT
1

Lĩnh vực

Kinh phí

Ghi chú

Phụ lục 22b.2: Những tiến bộ KH&CN được ứng dụng và nhân rộng
trong ngành/lĩnh vực trong năm....
STT

Tên tiến bộ KH&CN

1
2
3

...
...
...

Nội dung ứng Địa chỉ ứng Hiệu quả KTdụng/nhân rộng dụng/nhân rộng XH mang lại

1

Phụ lục 23/CT
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cơ quan báo cáo: …

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …

Quảng Trị, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động 6 tháng/năm 20… và phƣơng hƣớng, nhiệm vụtrọng tâm 6
tháng cuối/năm 20…(1) của BCĐ Phát triển công nghiệp tỉnh
Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chƣơng trình phát triển
công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 (BCĐ Phát triển công nghiệp), (Cơ quan báo
cáo)… báo cáo kết quả hoạt động nhƣ sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG/NĂM 20…
1. Kết quả sản xuất công nghiệp
a) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
b) Sản phẩm công nghiệp chủ yếu
2. Một số công tác quản lý nhà nƣớc chủ yếu liên quan lĩnh vực công nghiệp
3. Công tác thu hút, xúc tiến dự án đầu tƣ
a) Công tác xúc tiến, đẩy nhanh tiến độcác dự án sản xuất công nghiệp
b) Tình hình thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT
c) Thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh ngoài KCN, KKT
d) Thu hút đầu tư các dự án năng lượng
4. Hoạt động tín dụng cho phát triển công nghiệp
5. Tình hình đầu tƣ cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp
a) Về đầu tư kết cấu hạ tầng (KCHT) các KCN, KKT
b) Về đầu tư KCHT các CCN, điểm CN - làng nghề
c) Về đầu tư xây dựng, thu hút các dự án phát triển hạ tầng
6. Công tác tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trƣờng
7. Những mặt hạn chế
II. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 20... (1)
Nơi nhận:
- Sở Công Thƣơng;

THỦ TRƢỞNG

- Lƣu: VT.

(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)
- (1) là kỳ tiếp theo của kỳ đang báo cáo;
- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thành viên BCĐ để báo cáo các nội
dung phù hợp đề cƣơng./.
Ghi chú:
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Phụ lục 24/CT
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày....... tháng....... năm.......

Số:.....

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
BÁN HÀNG ĐA CẤP PHÁT SINH TẠI ĐỊA PHƢƠNG
Kỳ báo cáo...........
Kính gửi:.....................................

Tên doanh nghiệp: .................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại địa phƣơng (nếu có): ......................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại: ........................................Email: ..........................................................
Ngƣời đại diện tại địa phƣơng (trƣờng hợp không có trụ sở chính, chi nhánh,
văn phòng đại diện tại địa phƣơng):............................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại: ........................................Email: ..........................................................
1. Hoạt động bán hàng đa cấp của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh tại địa phƣơng
STT

Trụ sở chính/Chi nhánh/
Văn phòng đại diện/
Địa điểm kinh doanh

Địa
chỉ

Ngƣời
đứng đầu

Điện
thoại
liên hệ

Tình trạng
hoạt động
hiện tại

1
2
3
(Doanh nghiệp kê khai đầy đủ thông tin về trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh tại địa phương. Tình trạng hoạt động hiện tại của
chi nhánh/địa điểm kinh doanh: đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động.)
2. Mạng lƣới ngƣời tham gia bán hàng đa cấp cƣ trú tại địa phƣơng
1

+ Danh sách ngƣời tham gia bán hàng đa cấp tại địa phƣơng tính đến thời điểm
báo cáo
+ Danh sách ngƣời tham gia bán hàng đa cấp tại địa phƣơng phát sinh mới
trong kỳ báo cáo
+ Danh sách ngƣời tham gia bán hàng đa cấp tại địa phƣơng chấm dứt hợp
đồng trong kỳ báo cáo
(Chỉ tiêu báo cáo: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường trú
hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh
nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán
hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán
hàng đa cấp)
3. Doanh thu bán hàng đa cấp tại địa phƣơng

TT

1
2
3
4
5
6
7

Chỉ tiêu

Giá trị
Doanh thu
Doanh thu chƣa gồm
VAT
bao gồm VAT
(triệu đồng)
(triệu đồng)

Thực phẩm chức năng/Thực
phẩm bổ sung sức khỏe
Mỹ phẩm
Quần áo/Thời trang
Thiết bị
Đồ gia dụng
Khác
Tổng cộng

(Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên doanh thu bán hàng đa cấp cho
người tham gia, khách hàng tại địa phương)
4. Hoa hồng, tiền thƣởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trả cho ngƣời tham
gia bán hàng đa cấp tại địa phƣơng
Danh sách ngƣời tham gia bán hàng đa cấp tại địa phƣơng nhận hoa hồng, tiền
thƣởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trong kỳ báo cáo
(Chỉ tiêu báo cáo: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc
số hộ chiếu; số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; mã số người tham gia; doanh thu
bán hàng trong kỳ; giá trị hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế đã nhận trong kỳ; giá trị
khuyến mại quy đổi thành tiền trong kỳ; khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)
5. Kết quả hoạt động kinh doanh
2

(Nội dung này chỉ áp dụng đối với báo cáo định kỳ năm)
TT
Chỉ tiêu
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ
2 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu từ bán hàng đa cấp
Doanh thu khác
3 Doanh thu hoạt động tài chính
4 Giá vốn hàng bán
Giá vốn mặt hàng đa cấp
Giá vốn ngoài mặt hàng đa cấp (nếu có)
5 Chi phí quản lý, kinh doanh
Chi phí hoa hồng
Chi phí khuyến mãi
Chi phí bán hàng khác
Chi phí quản lý
Chi phí tài chính
6 Lợi nhuận trƣớc thuế
7 Lợi nhuận sau thuế

Giá trị (triệu đồng)

(Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên báo cáo gửi cơ quan thuế tại
các địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh)
6. Thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nƣớc
TT

Chỉ tiêu

1

Thuế môn bài

2

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

3

Thuế xuất nhập khẩu

4

Thuế thu nhập cá nhân (của ngƣời lao động)

5

Thuế thu nhập cá nhân nộp hộ ngƣời tham gia BHĐC

6

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7

Khác

Giá trị (triệu đồng)

Tổng cộng

3

(Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên báo cáo gửi cơ quan thuế tại
các địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh)
7. Chƣơng trình khuyến mại tại địa phƣơng

STT

Tên chƣơng
trình khuyến
mại

Thời
gian bắt
đầu

Thời
gian kết
thúc

Giá trị khuyến
mại đăng ký/
thông báo

Giá trị
khuyến mại
thực hiện

1
2
3
(Kết quả thực hiện các chương trình khuyến mại trong kỳ báo cáo)
8. Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phƣơng

STT

Tên hội nghị, hội
thảo, đào tạo

Thời
gian tổ
chức

Địa
điểm tổ
chức

Nội dung

Số lƣợng ngƣời
tham dự

1
2
3
(Các hội nghị, hội thảo đào tạo được doanh nghiệp thông báo tới Sở Công
Thương và thực hiện trong kỳ báo cáo)
9. Đào tạo cơ bản cho ngƣời tham gia bán hàng đa cấp
Mã số
STT Họ tên CMND
ngƣời
tham gia

Điện
thoại

Thời
Phƣơng Ngày cấp
gian đào thức đào Thẻ thành
tạo
tạo
viên

1
2
3
(Đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương
trong kỳ: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ
chiếu; mã số người tham gia; điện thoại liên hệ; thời gian đào tạo; phương thức
đào tạo; ngày cấp Thẻ thành viên)
4

10. Mua lại hàng hóa từ ngƣời tham gia bán hàng đa cấp
STT

Họ tên

Mã số
CMND
ngƣời
tham gia

Điện
thoại

Giá trị
Khấu Giá trị đã Giá trị
hàng hóa
trừ
chi trả
còn lại
trả lại

1
2
3
Tổng cộng
(Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương có yêu cầu
trả lại hàng hóa: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc
số hộ chiếu; mã số người tham gia; điện thoại liên hệ; giá trị hàng hóa trả lại; giá
trị khấu trừ; giá trị đã chi trả; giá trị còn lại.)
Đại diện theo pháp luật của
doanh nghiệp/Chi nhánh/VPĐD
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 25/CT
ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC
CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cơ quan báo cáo: …

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …

Quảng Trị, ngày … tháng … năm 20…
BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý
và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố ...

Thực hiện Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị và Kế hoạch số 2860/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về
việc Chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác Chợ trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị, giai đoạn 2018-2020; UBND huyện, thị xã, thành phố ..... báo cáo tình hình triển
khai quy trình và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai
thác chợ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố ...., nhƣ sau:
1. Thực trạng về chợ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố ... tính đến ngày ...
tháng ... năm ...
2. Tình hình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn
huyện, thị xã, thành phố ... tính đến ngày ... tháng ... năm ...
3. Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn
huyện, thị xã, thành phố đến ngày ... tháng ... năm ...
4. Những thuận lợi, khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
5. Kiến nghị, đề xuất.
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai quy trình và thực hiện Kế hoạch chuyển
đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố .....
Kính gửi Sở Công Thƣơng tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thƣơng;

THỦ TRƢỞNG
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

- Lƣu: VT.
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Phụ lục 26/CT

UBND TỈNH QUẢNG TRỊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cơ quan báo cáo
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-Quảng Trị, ngày

tháng

năm

BÁO CÁO
Tình hình các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý
của ngànhCông Thƣơng trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình các cơ sở sản xuất, chế
biến thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thƣơng trên địa bàn
tỉnh nhƣ sau:
I.
Công tác chỉ đạo điều hành:
II. Tình hình bảo đảm an toàn kỹ thuật công nghiệptại các cơ sở sản xuất,
chế biến thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thƣơng trên địa
bàn tỉnh:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có … cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô vừa
và nhỏ; các cơ sở còn lại sản xuất, chế biến thực phẩm nhỏ lẽ, theo quy mô hộ gia
đình.
- Về hồ sơ pháp lý trong ATTP, an toàn hóa chất:
- Vềhồ sơ công bố hợp quy, công bố sản phẩm; hồ sơ theo dõi về chất lƣợng
sản phẩm; hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì:.
- Về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ; công tác an toàn vệ sinh
lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm:
+ Điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ:
+ Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ:
- Hồ sơ, thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy móc, thiết bị sử dụng
trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm (thiết bị nâng, hạ; thiết bị áp lực):
- Tình hình thực hiện các yêu cầu về an toàn trong sử dụng điện; sử dụng năng
lƣợng tiết kiệm và hiệu quả và biện pháp sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả
trong quá trình sản xuất
III. Đánh giá chung
IV. Kiến nghị, đề xuất:
V. Kiến nghị, đề xuất của cơ sở:
Cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thƣơng để theo dõi
và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Sở Công Thƣơng;

THỦ TRƢỞNG

- Lƣu: VT.

(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)
1

Phụ lục 27/TNMT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 25/CTTTg ngày 31/8/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp
cấp bách về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch
- Thống kê các văn bản của cơ quan, đơn vị đã ban hành nhằm thực hiện Kế
hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tƣớng
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trƣờng trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị.
II. Kết quả triển khai thực hiện
Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đƣợc giao theo Kế hoạch
hành động thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ
về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị tại Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh.
III. Đánh giá và kiến nghị, đề xuất
- Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ
thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải
pháp cấp bách về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Các kết quả đạt đƣợc.
- Khó khăn vƣớng mắc, nguyên nhân.
IV. Kiến nghị, đề xuất
Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 28/TTTT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

- Kết quảthƣ̣c hiê ̣n Kế hoa ̣ch tuyên truyề n cải cách hành chính trong năm
của đơn vị (đề nghị cho biết cụ thể số , ngày tháng ban hành Kế hoạch tuyên truyền
CCHC ở đơn vị).
- Thố ng kê số lƣơ ̣ng tin, bài, phóng sự thực hiện công tác tuyên truyền về cái
cách hành chính theo từng quý . Cho biết cụ thể nhƣ̃ng tin , bài đó đăng tải ở
phƣơng tiê ̣n thông tin đa ̣i chúng nào hay trên web của đơn vị.
Cho biết các phƣơng thức tuyên truyền của đơn vị và kết quả thực hiện.
- Nhƣ̃ng thuâ ̣n lơ ̣i, khó khăn, nguyên nhân khắ c phu ̣c.
- Một số kiế n nghi,̣ đề xuất.
- Phƣơng hƣớng, nhiê ̣m vu ̣ năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- ... ;
- Lƣu:

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 29a/TTTT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

/BC-......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT
CHO CÁC SỞ BAN NGÀNH CẤP TỈNH
NĂM: ……

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại, Fax:
4. Email:
5. Tổng số các đơn vị QLNN trực thuộc:
(Chỉ tính các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc như: Phòng, ban, đơn vị
chuyên môn. Không tính đơn vị sự nghiệp)
6. Tổng số cán bộ công chức, viên chức của đơn vị:
(Cán bộcông chức, viên chức của CQNN bao gồm: cán bộ, công chức, viên
chức trong biên chế; công chức, viên chức tập sự; cán bộ hợp đồng thực hiện chức
trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức)
7. Tổng số thủ tục hành chính đã đƣợc thống kê theo Đề án 30:
B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT
1. Tổng số máy tính trong đơn vị:
2. Tổng số máy tính trong đơn vị có kết nối Internet băng rộng:
Tổng số máy tính có kết nối mạng LAN:
Tổng số máy tính có kết nối WAN:
3. Tổng số máy chủ:
4. Số lƣợng các thiết bị mạng:
a. Switch:
b. Modem:
c. Router:
d. Tủ Rack:
e. Thiết bị chống sét:
f. Thiết bị tƣờng lửa (firewall):
5. Tổng dung lƣợng băng thông rộng:
6. Kết nối với các đơn vị trực thuộc, địa phƣơng:
Có
Không
7. Tổng đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc cho hạ tầng kỹ thuật CNTT trong năm
(yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng):
+ Kinh phí thƣờng xuyên của đơn vị: …. triệu đồng
+ Kinh phí đầu tƣ xây dựng cơ bản cho CNTT: …. triệu đồng
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+ Kinh phí từ nguồn khác:……..triệu đồng
C. HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT
1. Tổng số cán bộ công chức, viên chức:
2. Tổng số cán bộ công chức biết sử dụng máy tính thành thạo trong công
việc:
3. Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT trong đơn vị(yêu cầu gửi kèm tài liệu
kiểm chứng):
Trong đó:
a. Trung cấp:
b. Cao đẳng, Đại học:
c. Trên Đại học:
4. Số lƣợng cán bộ đi tập huấn các khóa đào tạo về CNTT:
5. Tổng chi ngân sách nhà nƣớc cho đào tạo CNTT trong năm: ….triệu đồng
(yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng).
D. ỨNG DỤNG CNTT
1. Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT (phần mềm, dịch vụ, tƣ vấn, chi
khác) trong năm: ………triệu đồng (yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng).
2. Tổng số CBCCVC trong đơn vị đƣợc cấp hộp thƣ điện tử:
3. Tổng số CBCCVC trong đơn vị sử dụng thƣ điện tử trong công việc:
4. Tổng số thủ tục hành chính đã đƣợc tin học hóa:
 Đƣợc tin học hóa từ 80% trở lên:
 Đƣợc tin học hóa 50%-80%:
 Đƣợc tin học hóa dƣới 50%:
 Hoàn toàn chƣa đƣợc tin học hóa:
5. Hệ thống an ninh – an toàn thông tin:
Hệ thống an ninh mạng:
Có
Không
Hệ thống sao lƣu dữ liệu:
Có
Không
6. Triển khai các ứng dụng cơ bản:
 Quản lý văn bản và điều hành công việc: Có
Không
 Hệ thống một cửa điện tử:
Có
Không
 PM quản lý nhân sự:
Có
Không
 PM quản lý Tài chính – Kế toán:
Có
Không
 PM quản lý tài sản cố định:
Có
Không
 PM khác (liệt kê):
......................................................................................................
......................................................................................................
7. Phần mềm có bản quyền:
- PM hệ điều hành có bản quyền:
+ Windows XP: …..; Windows Vista:….; Windows 7, 8:….;
+ Windows Server 2003:……; Windows Server 2008:….;
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- PM văn phòng:
+ MS Office 2000, 2003:…… ; MS Office 2007:…….;
- Bộ gõ tiếng Việt:
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
- Phần mềm diệt virus:
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
- PM khác:
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
8. Phần mềm mã nguồn mở:
- PM hệ điều hành (Ubuntu, Debian, Fedora, Redhat…):
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
- Phần mềm văn phòng (Open Office):
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
- Bộ gõ tiếng Việt Unikey:.........
- Phần mềm duyệt web Mozilla Firefox:………
9. Trang thông tin điện tử hoặc Website của đơn vị:
 Địa chỉ Trang thông tin điện tử của đơn vị:
- Ban biên tập của Trang thông tin điện tử:
Có
Không (Nếu
có, yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng)
- Số lần truy cập:
- Chính sách nhuận bút cho Ban biên tập:
Có
Không
 Tần suất cập nhật thông tin:
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Không thƣờng xuyên
10. Tỷ lệ thông tin chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo đơn vị đƣợc đƣa lên
Trang thông tin điện tử:
11. Tổng số dịch vụ hành chính công:
12.Tổng số dịch vụ công trực tuyến đƣợc cung cấp trên mạng (cung cấp trên
Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ
http://dichvucong.quangtri.gov.vn):
trong đó:
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 Số dịch vụ mức 1:
 Số dịch vụ mức 2:
 Số dịch vụ mức 3:
 Số dịch vụ mức 4:
E. MÔI TRƢỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH (yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm
chứng)

1.Cơ chế chính sách ứng dụng và phát triển CNTT:
 Cơ chế, chính sách riêng khuyến khích ứng dụng và phát triển CNTT:
Có
Không
Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT:
Có
Không
Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Các quy định về quy trình trao đổi, lƣu trữ, xử lý văn bản điện tử
trong nội bộ của cơ quan:
Có
Không
Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Các chính sách nhằm giảm giấy tờ, tăng cƣờng chia sẻ thông tin trong
hoạt động của cơ quan:
Có
Không
Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Các chính sách bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của
cơ quan:
Có
Không
Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
2. Mức độ quan tâm của lãnh đạo đơn vị đối với việc ứng dụng và phát triển
CNTT (đánh dấu vào một trong các ô sau):
Không quan tâm hoặc quan tâm rất ít
Quan tâm ở mức trung bình
Quan tâm ở mức khá
Rất quan tâm
 Họ và tên ngƣời khai: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Bộ phận công tác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày .....tháng .... năm …
Ngày .....tháng ....năm ….
Ngƣời khai

Lãnh đạo

(Ký và ghi rõ họ, tên)

(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 29b/TTTT

Tên cơ quan, đơn vị
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-......

Quảng Trị, ngày

tháng năm .....

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT
CHO UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ
NĂM: ….
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Huyện, Thị xã, Thành phố:
2. Tổng số các phòng, ban:
3. Tổng số phƣờng, xã:
4. Tổng số CBCCVC trong Huyện:
5. Tổng số thủ tục hành chính đã đƣợc thống kê theo Đề án 30:
6. Ở Văn phòng UBND Huyện, Thị xã, Thành phố:
B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT
1. Tổng số máy tính trong các CQNN của huyện/ thị xã/ thành phố:
2. Tổng số máy tính trong các CQNN của huyện/ thị xã/ thành phố có kết nối
Internet băng rộng:
Tổng số CQNN kết nối mạng LAN:
Tổng số máy tính có kết nối mạng LAN:
Tổng số máy tính có kết nối Internet:
3. Tổng dung lƣợng của băng thông rộng:
4. Tổng số máy chủ:
5. Số lƣợng các thiết bị mạng:
a. Switch:
b. Modem:
c. Router:
d. Tủ Rack:
e. Thiết bị chống sét:
f. Thiết bị tƣờng lửa (firewall):
6. Kết nối với các đơn vị trực thuộc, địa phƣơng:
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7. Tổng đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc cho hạ tầng kỹ thuật CNTT trong
năm:…………..triệu đồng (yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng)
+ Kinh phí thƣờng xuyên của địa phƣơng: ………triệu đồng
+ Kinh phí đầu tƣ xây dựng cơ bản cho CNTT (gồm ngân sách địa phƣơng và của
Tỉnh): ……..triệu đồng
8. Kinh phí từ nguồn khác:……….triệu đồng
C. HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT
1. Tổng số các trƣờng tiểu học: ……
1.2. Số trƣờng tiểu học có giảng dạy tin học: …..
1.3. Số trƣờng tiểu học có kết nối Internet: …..
2. Tổng số các trƣờng THCS: …..
2.1. Số trƣờng THCS có giảng dạy tin học: …..
2.2. Số trƣờng THCS có kết nối Internet: …..
3. Tổng số các trƣờng THPT: …..
3.1. Số trƣờng THPT có giảng dạy tin học: …..
3.2. Số trƣờng THPT có kết nối Internet: …..
4. Tổng số cán bộ công chức, viên chức trong các CQNN của huyện/ thị xã/ thành
phố có bằng cấp từ Cao đẳng CNTT trở lên:
5. Tổng số cán bộ công chức, viên chức trong các CQNN của huyện/ thị xã/ thành
phố biết sử dụng máy tính trong công việc:
6. Tổng số cán bộ CNTT chuyên trách trong các CQNN của huyện/ thị xã/ thành
phố(yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng):
Trong đó:

Trung cấp:
Cao đẳng, đại học:
Trên đại học:

7. Tổng chi ngân sách nhà nƣớc cho đào tạo CNTT trong năm:….triệu đồng (yêu
cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng)
D. ỨNG DỤNG CNTT
1. Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT (phần mềm, dịch vụ, tƣ vấn, chi khác)
trong năm: ……..triệu đồng (yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng)
2. Tổng số CBCCVC trong các CQNNcủa huyện/ thị xã/ thành phố đƣợc cấp hộp
thƣ điện tử:
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3. Tổng số CBCCVC trong các CQNN của huyện/ thị xã/ thành phố sử dụng thƣ
điện tử trong công việc:
4. Tổng số thủ tục hành chính đã đƣợc tin học hóa:
Đƣợc tin học hóa từ 80% trở lên:
Đƣợc tin học hóa 50%-80%:
Đƣợc tin học hóa dƣới 50%:
Hoàn toàn chƣa đƣợc tin học hóa:
5. Hệ thống an ninh – an toàn thông tin:
Hệ thống an ninh mạng:
Có
Hệ thống sao lƣu dữ liệu:
Có
6. Triển khai các ứng dụng cơ bản:

Không
Không








PM quản lý văn bản và điều hành công việc:
Có
Không
Hệ thống một cửa điện tử:
Có
Không
PM quản lý nhân sự:
Có
Không
PM quản lý Tài chính – Kế toán:
Có
Không
PM quản lý tài sản cố định:
Có
Không
PM ứng dụng khác (liệt kê các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn
nghiệp vụ, không tính các phần mềm thông dụng)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
7. Phần mềm có bản quyền (yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng):
- PM hệ điều hành có bản quyền:
+ Windows XP: …..; Windows Vista:….; Windows 7, 8:….;
+ Windows Server 2003:……; Windows Server 2008:….;
- PM văn phòng:
+ MS Office 2000, 2003:…… ; MS Office 2007:…….;
- PM khác:
+ Bộ gõ tiếng Việt:
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
+ Phần mềm diệt virus:
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
8. Phần mềm mã nguồn mở:
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- PM hệ điều hành (Ubuntu, Debian, Fedora, Redhat…):
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
- Phần mềm văn phòng (Open Office):
Tên PM:……...........................; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
Tên PM:……………………...; Số lƣợng:………;
- Bộ gõ tiếng Việt Unikey:.........
- Phần mềm duyệt web Mozilla Firefox:………
9. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện/ thị xã/ thành phố có Website:
10. Cổng/ trang thông tin điện tử của huyện/ thị xã/ thành phố:
 Địa chỉ cổng/ trang thông tin điện tử của huyện/ thị xã/ thành phố:
-

Ban biên tập của Cổng/ trang thông tin điện tử:

-

Số lần truy cập:

-

Chính sách nhuận bút cho Ban biên tập:

 Tần suất cập nhật thông tin:
Hàng ngày

Hàng tuần
Không thƣờng xuyên

Hàng tháng

11. Tỷ lệ thông tin chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện/ thị xã/ thành phố đƣợc
đƣa lên cổng/ trang thông tin điện tử:
12. Tổng số dịch vụ hành chính công:
13.Tổng số dịch vụ công trực tuyến đƣợc UBND huyện/thị xã/thành phố cung cấp
trên mạng (cung cấp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ
http://dichvucong.quangtri.gov.vn):
Trong đó:
 Số dịch vụ mức 1:
 Số dịch vụ mức 2:
 Số dịch vụ mức 3:
 Số dịch vụ mức 4:
E. MÔI TRƢỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH (yêu cầu gửi kèm tài liệu kiểm chứng)
1. Tổ chức chỉ đạo và triển khai ứng dụng và phát triển CNTT:
Có

Không

2. Cơ chế chính sách ứng dụng và phát triển CNTT:
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 Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT:
Dài hạn

Ngắn hạn

Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Cơ chế, chính sách riêng khuyến khích ứng dụng và phát triển CNTT:
Có

Không

Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT:
Có

Không

Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Các quy định về quy trình trao đổi, lƣu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội
bộ các cơ quan QLNN của huyện/ thị xã/ thành phố:
Có

Không

Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Các chính sách nhằm giảm giấy tờ, tăng cƣờng chia sẻthông tin trong hoạt
động của các cơ quan QLNN của huyện/ thị xã/ thành phố:
Có

Không

Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Các chính sách bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của cơ
quan:
Có
Không
Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
 Chính sách thu hút các doanh nghiệp tham gia các hoạt động thúc đẩy ứng
dụng công nghệ thông tin của huyện/ thị xã/ thành phố
Có

Không

Tên và trích yếu văn bản:………………………………………………
3. Mức độ quan tâm của lãnh đạo huyện/ thị xã/ thành phố đối với việc ứng dụng và
phát triển CNTT (đánh dấu vào một trong các ô sau):
Không quan tâm hoặc quan tâm rất ít

Quan tâm ở mức trung bình

Quan tâm ở mức khá

Rất quan tâm

 Họ và tên ngƣời khai:

......................................................

 Bộ phận công tác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày .....tháng .... năm …

Ngày .....tháng ....năm ….

Ngƣời khai

Lãnh đạo

(Ký và ghi rõ họ, tên)

(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 30a/NgV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……./BC-…
Quảng Trị, ngày

tháng

năm

BÁO CÁO NĂM…
Về tình hình sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Thông tin cần báo cáo:
1. Số lƣợng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (hộ chiếu) đang lƣu giữ,
quản lý (Gửi kèm danh sách). Số lƣợng hộ chiếu bị hỏng, mất, đề nghị hủy
theo quy định (nếu có)
2. Số cán bộ, công chức đã sử dụng hộ chiếu trong năm, số lần sử dụng;
3. Số lƣợng hộ chiếu chuyển đi và chuyển đến trong năm;
4. Những trƣờng hợp vi phạm và biện pháp xử lý;
5. Khó khăn, vƣớng mắc và đề xuất kiến nghị;
6. Bản sao sổ giao, nhận hộ chiếu trong năm

Nơi nhận:
- …………;
- ………….;
- Lƣu: VT,…;

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

1

Phụ lục 30b/NgV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
SỔ THEO DÕI LƢU GIỮ, QUẢN LÝ
HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Stt

Họ và tên

Chức
vụ

(1)
1
2
3
4
5
…

(2)

(3)

Số hộ
chiếu

Ngày
cấp

(4)

(5)

Ngày
hết
hạn
(6)

Ngày
tiếp
nhận
(7)

Ngày
chuyển
giao
(8)

Ghi
chú
(9)

1

Phụ lục 30c/NgV

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
SỔ THEO DÕI GIAO, NHẬN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
Năm…

Stt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Họ và
tên

Chức
vụ

Số Hộ
chiếu

2

3

4

Số
Quyết
định
5

Nƣớc
đến
6

Thời gian
công tác
nƣớc ngoài
7

Nhận hộ chiếu
Ngày
Ký
nhận
nhận
8
9

Nộp hộ chiếu
Ngày
Ký
nộp
nộp
10
11

Ghi chú
12

1

