
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:       /KL-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày       tháng 7  năm 2022 
 

 

KẾT LUẬN 

Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 

 
 

Thực hiện Quyết định số 355/QĐ-SGTVT ngày 21/6/2022 của Sở Giao thông 

vận tải về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Từ 

ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác 

cải cách hành chính năm 2022 tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GTVT 

gồm: Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S; Bến xe Liên tỉnh Phú 

Yên; Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh; Phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Phòng 

Quản lý chất lượng công trình giao thông. 

Xét Báo cáo số 67/BC-ĐKT ngày 21/7/2022 của Đoàn kiểm tra theo Quyết 

định số 355/QĐ-SGTVT, Sở Giao thông vận tải kết luận như sau: 

1. Khái quát chung 

Các phòng, ban, đơn vị được kiểm tra đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 

CCHC và các văn bản chỉ đạo của Sở về công tác cải cách hành chính, cụ thể 

như: Kế hoạch số 06/KH-SGTVT ngày 25/01/2022 về cải cách hành chính năm 

2022; Kế hoạch số 07/KH-SGTVT ngày 25/01/2022 về hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 13/KH-SGTVT ngày 24/02/2022 rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-SGTVT ngày 

25/02/2022 về tuyên truyền công tác CCHC năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-

SGTVT ngày 03/3/2022 về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2022; lồng ghép các nội dung CCHC vào các cuộc họp đơn vị để triển 

khai cho CC, VC, NV đơn vị mình thực hiện. 

Riêng, Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S;  Bến xe liên tỉnh 

và Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh căn cứ theo Kế hoạch số 06/KH-

SGTVT ngày 25/01/2022 của Sở GTVT đã chủ động ban hành Kế hoạch CCHC 

năm 2022 tại đơn vị.  

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1. Xây dựng và ban hành văn bản QPPL 

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu lãnh đạo Sở trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 ban 

hành quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa 

phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2.2. Cải cách thủ tục hành chính 

Hiện tại, Sở GTVT thực hiện tiếp nhận và giải quyết 105 TTHC, trong đó 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: 63 TTHC mức độ 2, 19 TTHC 
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mức độ 4; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: 17 TTHC mức độ 2, 03 TTHC 

mức độ 4; Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông: 03 TTHC mức độ 2. 

 - Các phòng, ban, đơn vị có TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều thực 

hiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố, phê duyệt và có chứng chỉ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

ISO 9001: 2015 gồm: Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S, Phòng 

Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.  

 - Tổng số TTHC đã rà soát: 411 TTHC; Số TTHC đề nghị phân cấp: 8 

TTHC. Trong đó: Phân cấp ngay: 8 TTHC; Phân cấp kèm theo các điều kiện bảo 

đảm khác: 0 TTHC; Số TTHC không đề nghị phân cấp: 403 TTHC. 

- Thực hiện công bố, cập nhật TTHC theo đúng quy định của Chính phủ, 

Bộ, ngành và của UBND tỉnh lên Trang thông tin điện tử của cơ quan và liên kết 

vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

- Tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của phòng, ban, đơn vị: 

Stt Đơn vị 

Kết quả từ ngày 01/01/2021 đến 

ngày 30/6/2022 

Tiếp 

nhận 

Trả  

trước 

hạn 

Trả 

đúng 

hạn 

Trả 

trễ 

hạn 

1 
Trung tâm đăng kiểm phương tiện 

GTVT 78.01S 
23.369 - 23.369 - 

2 Bến xe Liên tỉnh Phú Yên - - - - 

3 
Ban QLDA vốn bảo trì đường bộ 

tỉnh 
- - - - 

4 
Phòng QLVT, phương tiện và người 

lái 
15.710 15.000 710 - 

5 Phòng Quản lý kết cấu HTGT 128 - 128 - 

6 Phòng QLCL công trình giao thông - - - - 

- Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022, các đơn vị, phòng, ban được 

kiểm tra không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan việc giải quyết TTHC. 

- Không có đánh giá tiêu cực từ phía khách hàng và cá nhân, tổ chức đến giải 

quyết TTHC theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022, các đơn vị, phòng, ban được 

kiểm tra không có hồ sơ TTHC nào trễ hẹn, sai sót.  

- Không có trường hợp xử lý các hành vi vi phạm trong giải quyết hồ sơ TTHC 

thuộc thẩm quyền của cơ quan theo quy định tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh. 
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2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (Áp dụng Ban và các 

đơn vị trực thuộc Sở) 

Việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng số lượng người làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S là đơn vị sự nghiệp 

thực hiện tự chủ, không được cấp kinh phí và biên chế nên số lượng viên chức và 

người lao động do đơn vị tự chủ sắp xếp theo đủ số vị trí việc làm tại các bộ phận 

của đơn vị, đảm bảo các chế độ theo quy định của pháp luật. Đơn vị có xây dựng 

Đề án Vị trí việc làm giai đoạn 2019-2021 trình Sở GTVT; giai đoạn 2022-2024 

đơn vị đang hoàn thiện chuẩn bị trình Sở GTVT xem xét. Đơn vị đáp ứng đủ về 

yêu cầu thực tế của vị trí việc làm: Hiện tại đơn vị có 25 người, trong đó có 09 nữ và 

16 nam; trình độ Đại học 21 người, Cao đẳng 02 người. Cơ cấu tổ chức gồm: Giám 

đốc và 01 Phó Giám đốc. Bộ phận Hành chính văn phòng: có 10 người; bộ phận 

Xưởng kiểm định có 13 người; 02 nhân viên bảo vệ. 

- Bến xe Liên tỉnh có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 02 bộ phận (bộ phận 

hành chính điều độ-11 người; bộ phận điều độ bảo vệ Bến Nam Tuy Hòa-12 

người). Lãnh đạo Bến xe gồm Giám đốc và Phó giám đốc do Sở GTVT chủ quản 

bổ nhiệm còn toàn thể CBCNV đều được tuyển dụng thông qua hợp đồng lao 

động. Năm 2021 đơn vị có tuyển thêm 01 vị trí điều độ ngoài trời nhằm bổ sung 

thêm lực lượng điều độ, sắp xếp xe cộ cũng như trật tự tại Bến ổn định hơn; năm 

2022 đơn vị không tuyển thêm người. Đơn vị đang thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ 

sung và hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm (dự kiến sẽ hoàn thành 

trong quý III/2022 theo Kế hoạch số 23/KH-SGTVT ngày 04/3/2022 của Sở 

Giao thông vận tải). 

- Ban QLDA vốn BTĐB tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT, tự 

đảm bảo kinh phí hoạt động, số lượng viên chức và người lao động được bố trí sắp 

xếp theo đủ số lượng vị trí việc làm tại các bộ phận của đơn vị, đảm bảo các chế độ 

theo quy định của pháp luật. Đơn vị có xây dựng Đề án Vị trí việc làm giai đoạn 

2022-2024 trình lên Sở GTVT (tại Tờ trình số 116/TTr-BTĐB). Đáp ứng đủ về yêu 

cầu thực tế của vị trí việc làm: Hiện tại đơn vị có 14 người, trong đó có 03 nữ và 11 

nam; trình độ Đại học 12 người, Cao đẳng 01 người, THPT: 01 người. Cơ cấu tổ 

chức gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; Phòng Kế hoạch tổng hợp: 03 người; 

Phòng Quản lý dự án: 04 người; Phòng Quản lý bảo trì: 05 người. 

2.4. Cải cách công vụ 

- Về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và nhân 

viên hợp đồng: 

+ Số lượng công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc đến ngày 14/6/2022, so với tổng số biên chế được UBND 

tỉnh giao.  

Đến ngày 14/6/2022, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT có 25 

VCNV (trong đó 08 viên chức và 17 người lao động); Bến xe Liên tỉnh có 23 

VCNV (Trong đó: viên chức: 03 người; hợp đồng: 20 người); Ban Quản lý dự án 
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vốn BTĐB tỉnh có 14 VCNV (Trong đó: viên chức: 02 người; hợp đồng: 12 người); 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái có 08 công chức, gồm: Trưởng 

phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng 

giao thông có 3 công chức, gồm 01 Phó Trưởng Phòng và 02 chuyên viên (biên 

chế giao 5 công chức); Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông có 4 công 

chức, gồm: 01 Trưởng Phòng và 03 chuyên viên (biên chế giao 5 công chức). 

+ Việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định tại 

Luật viên chức và hướng dẫn của tỉnh; việc thực hiện công tác điều động, luân 

chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức lãnh đạo các phòng, 

ban chuyên môn; việc thực hiện quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức; việc tinh giản biên chế của cơ quan; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo quy định. 

+ Việc bố trí công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được 

phê duyệt; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức hàng năm; số lượng công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm hàng năm theo quy định của Trung 

ương và của tỉnh; số lượng công chức, viên chức được đăng ký, cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng hoàn thành khóa đào tạo theo quy định: Thực hiện theo quy định. 

- Về thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức: 

việc thực hiện trình tự, thủ tục và kết quả việc nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng bậc lương trước thời hạn, chuyển ngạch, nâng ngạch và việc thực hiện các 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Thực 

hiện theo quy định. 

- Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: việc thực hiện 

đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng quý đối với Trưởng các 

phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 33/2017/QĐ-

UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tại 

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các giải pháp khác (nếu 

có): Thực hiện theo quy định. 

2.5. Cải cách tài chính công (Áp dụng Ban và các đơn vị trực thuộc Sở) 

- Đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S và Bến xe Liên 

tỉnh là 02 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 

thực hiện cải cách tài chính công theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

được quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Triển 

khai thực hiện các quy định về chính sách tiền lương, tiền công theo quy định của 

Chính phủ và của tỉnh gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 

Chi lương hàng tháng và đóng bảo hiểm xã hội kịp thời, đúng quy định; vận động 

VC-NLĐ đóng góp các quỹ từ thiện xã hội…Tuy nhiên, 02 đơn vị chưa xây dựng 

phương án tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Trung tâm Đăng kiểm 

phương tiện GTVT 78.01S ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo 

Quyết định số 341/QĐ-ĐK ngày 31/12/2019. 
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- Đối với Ban Quản lý dự án vốn BTĐB tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, thực hiện quy 

định về sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy đinh hiện hành. Chi 

lương cho viên chức và người lao động hàng tháng và đóng bảo hiểm xã hội kịp 

thời, đúng quy định; vận động VC-NLĐ đóng góp các quỹ từ thiện xã hội… Ban 

hành Quyết định số 06/QĐ-BTĐB ngày 20/6/2020 về Quy chế quản lý và sử 

dụng tài sản công của Ban. 

- Các phòng, ban, đơn vị còn lại: không kiểm tra. 

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

- Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý 

tại các phòng, ban, đơn vị: Các đơn vị, phòng, ban được kiểm tra có sử dụng phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành Vnpt ioffice để xử lý văn  bản  đi, đến; sử 

dụng chữ ký số trong các văn bản và chứng từ kế toán. 

- Việc triển khai thực hiện  Quy chế làm việc trên môi trường điện tử của Sở 

Giao thông vận tải theo quy định tại Quyết định số 137/QĐ-SGTVT ngày 16/3/2022 

của Sở Giao thông vận tải: Các đơn vị, phòng, ban đã triển khai thực hiện. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công 

vụ trong công việc: Cán bộ, CCVC các đơn vị, phòng, ban thường xuyên sử dụng 

thư điện tử công vụ trong công việc. Tỷ lệ đạt trên 90%. 

- Tình hình xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng: CCVC các 

đơn vị, phòng, ban có xử lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ công việc trên phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành Vnpt ioffice. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ công việc 

đôi lúc chưa được thực hiện thường xuyên. 

- Việc đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và an ninh an 

toàn thông tin tại các phòng, ban, đơn vị; tham gia viết tin bài đăng trên Trang 

thông tin điện tử của cơ quan: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2022, các đơn 

vị, phòng, ban có tham gia viết tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Giao thông vận tải. 

- Việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các phòng, ban, đơn vị tại (Kế hoạch số 383/KH-SGTVT ngày 

23/3/2021 và  Kế hoạch số 47/KH-SGTVT ngày 12/5/2022 Về việc sửa đổi, bổ 

sung Kế hoạch số 383/KH-SGTVT ngày 23/3/2021 của Sở Giao thông vận tải). 

Các đơn vị, phòng, ban đang trong quá trình triển khai việc số hóa kết quả giải quyết 

hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.   

- Việc lập và lưu trữ hồ sơ công việc điện tử theo quy định: Thực hiện việc 

lập và lưu trữ hồ sơ công việc điện tử theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính Phủ về Công tác văn thư. 

- Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 đã triển khai 

có phát sinh hồ sơ trong năm; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 theo quy định: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái có 7/19 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phát sinh hồ sơ. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng 
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giao thông và Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông không có hồ sơ 

TTHC xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ. Các đơn vị còn lại không có 

dịch vụ công trực tuyến. 

- Tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích (BCCI): Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc 

trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch 

vụ BCCI; tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI: Sáu tháng đầu 

năm 2022, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái đã tiếp nhận 1.615 hồ 

sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Kết luận 

Trên cơ sở kết quả Đoàn kiểm tra đã nêu, Sở GTVT kết luận như sau:  

- Công tác cải cách hành chính đã được các đơn vị, phòng, ban và bộ phận 

tiếp nhận, giải quyết TTHC của Sở GTVT tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh thực hiện tốt theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tinh thần thái độ phục vụ 

của công chức, viên chức được nâng cao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác cải cách hành chính.  

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tại các đơn vị, 

phòng, ban đôi lúc chưa thường xuyên; việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết chưa được đẩy mạnh. 

4. Kiến nghị  

Để giữ vững kết quả đạt được, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

cải cách hành chính. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở thực hiện 

một số nội dung sau: 

4.1. Các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác cải cách hành 

chính theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

- Việc tham mưu ban hành văn bản phải đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Thực 

hiện công tác báo cáo theo đúng thời gian quy định. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về công tác cải 

cách hành chính đến công chức, viên chức, nhân viên và người lao động của đơn 

vị mình. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của BTV 

Tỉnh ủy; Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh. 

- Khẩn trương rà soát, thống kê, lập danh mục kết quả giải quyết TTHC còn 

hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng, ban, đơn vị từ năm 2016 đến ngày 

31/12/2021 theo Văn bản số 1723/SGTVT-VP ngày 15/10/2021 của Sở GTVT. 

- Tăng cường thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ sơ TTHC còn hiệu lực 

thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình. 
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- Rà soát các văn bản QPPL để góp ý, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, 

sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chính.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đảm 

bảo công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tiến tới xây dựng chính 

quyền điện tử. Khuyến khích CB-CCVCNV tăng cường nghiên cứu, có sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật trong công tác cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, lập hồ 

sơ công việc theo quy định. 

- Đối với các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở chưa được kiểm tra, tiến hành tự 

kiểm tra và khắc phục những tồn tại (nếu có).  

4. 2. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S và Bến xe liên tỉnh 

Xây dựng phương án tài chính tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

4. 3. Thanh tra Sở  

 Thường xuyên phối hợp với Văn phòng Sở đôn đốc các phòng, ban, đơn vị 

thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định về công tác cải cách hành chính. 

4.4. Văn phòng Sở 

- Thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, điều chỉnh, 

thay đổi và bổ sung kịp thời trên phần mềm giải quyết thủ tục hành chính tại bộ 

phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Làm việc với VNPT khắc phục việc phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành thường hay bị lỗi. 

- Tổng hợp các kiến nghị của các phòng, ban, đơn vị có liên quan đề xuất 

với lãnh đạo Sở có phương án giải quyết trong công tác cải cách hành chính. 

Trên đây là kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022, yêu 

cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận này./. 

 
Nơi nhận: 
- Các phòng, ban, đơn vị được ktra; 

- Các TV Đoàn Ktra; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Đông 

 


		2022-07-25T08:03:19+0700
	Việt Nam
	Huỳnh Nhật Trương<huynhnhattruong@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-27T16:37:36+0700


		2022-07-28T07:56:16+0700


		2022-07-28T07:56:16+0700


		2022-07-28T07:56:16+0700




