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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

PHỤ LỤC 

 BÁO CÁO SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN “NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN” 2019 

(Kèm theo Báo cáo số  271   /BC- SNN ngày  06 /11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

-------------------------------------- 

1. Kinh tế - Xã hội 

 

Tổng sản 

phẩm GRDP 

(tỷ đồng) 

Tổng giá trị 

sx (tỷ đồng) 

Thu ngân 

sách trên địa 

bàn (ước 

đạt...tỷ 

đồng); 

đạt...% so với 

KH 

Chi ngân 

sách trên địa 

bàn (ước 

tính...tỷ 

đồng) 

Thu nhập 

bình quân 

đầu người 

GDP 

(triệu đồng); 

tăng 

(giảm)...% so 

với 2018 

Tỷ lệ hộ 

nghèo...%; 

tăng 

(giảm) ...% so 

với 2018) 

Tỷ lệ hộ cận 

nghèo... %; 

tăng 

(giảm)...% so 

với 2018) 

Xây dựng nông thôn mới 

Số xã  

đã đạt chuẩn 

(...xã/...xã = ...%); 

(tăng...% so với 

2018) 

Số huyện 

 đã đạt chuẩn 

(...huyện/...huyện 

=...%); (tăng...% 

so với 2018) 

 

 

 

      Số xã đã đạt 

chuẩn (52/ 117 

xã = 44,4 %); 

(tăng 8,5% so với 

2018) 

Huyện Cam Lộ 

đang hoàn thiện 

hồ sơ trình Trung 

ương thẩm định 

 

2. Kết quả cải cách hành chính  

2.1. Cải cách thủ tục hành chính 

Giải quyết thủ tục hành chính Thủ tục hành chính  

được cắt giảm 

Cung cấp 

dịch vụ công trục tuyến 

Thanh tra, kiểm tra công vụ 

Cấp huyện Cấp tỉnh 

Tiếp nhận 

(…TT) 

Đã giải quyết 

(. TT =...%) 

Tiếp nhận 

(… TT) 

Đã giải quyết 

(...TT =...%) 

Tỷ lệ thủ tục 

HC đuợc cắt 

giảm so với 

năm 2018 

Số điều kiện 

kinh doanh 

được cắt 

giảm 

(chiếm...%) 

Mức độ 3 

(...TT =...%) 

Mức độ 4 

(...TT =...%) 

Số cuộc Số tổ chức và 

cán bộ vi 

phạm bị xử 

lý kỷ luật 

 

 

 

 

 4818 4799 
05/119 

(100%) 
05 08 01 8 0 
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2.2. Tinh giản biên chế 

 

Cấp xã Cấp huyện Cấp tỉnh 

Được giao 

(…BC) 

Đã giảm (...BC =...%); 

(tăng) giảm...% so với 

năm 2015 

Được giao 

(…BC) 

Đã giảm (...BC =...%); 

(tăng) giảm...% so với 

năm 2015 

Được giao (...BC) 

Năm 2019 

Đã giảm (...BC =...%); (tăng) 

giảm...% so với năm 2015 

 

 

 

 

   636 chỉ tiêu Đã giảm 93 chỉ tiêu; 

Giảm 12,7% so với năm 2015 

 

2.3. Sắp xếp tổ chức, bộ máy 

 

Số lượng sát nhập, tinh giản 

Cấp huyện Cấp tỉnh 

Số phòng 

(ban) sáp nhập 

Số phòng (ban) 

giảm; chiếm....% 

Số sở, ban, 

ngành sáp nhập 

Số sở, ban, ngành 

giảm...; chiếm....% 

Số phòng (ban)sáp nhập Số phòng (ban) 

giảm...; 

chiếm....% 

    - Các phòng chuyên môn thuộc Sở: từ 5 phòng còn lại 

4 phòng; 

- Các phòng chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở:  từ 34 phòng giảm xuống còn 28 phòng 

 

- Giảm 01 phòng; 

chiếm 20%; 

- Giảm 06 phòng, 

chiếm 17,6 % 

 

 

 

 

3. Kết quả xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

3.1. Đơn thư khiếu nại 

 

Tiếp nhận, giải quyết Vụ việc khởi kiện ra tòa 

Số lượng đơn 

thư đã tiếp 

nhận (đơn/vụ 

việc) 

Số đơn thư 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết (đơn/vụ 

việc) 

số đơn thư đã 

giải quyết 

(đơn/vụ việc); 

đạt tỷ lệ % 

Số đơn thư tồn 

đọng (đơn/vụ 

việc); chiếm tỷ 

lệ % 

Số đơn thư 

vưọt cấp 

(đơn/vụ việc); 

chiếm tỷ lệ % 

Tổng số (vụ 

việc) 

Tòa giữ 

nguyên QĐ (vụ 

việc =...%) 

Tòa hủy quyết 

định (vụ việc ' 

=...%) ' 

Bổ sung, sửa 

đổi QĐ (vụ 

việc =...%) 
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3.2. Đơn thư tố cáo 
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Tiếp nhận, giải quyết Thanh tra, kiểm tra về giải quyết đon thư 

khiếu nại, tố cáo 

Số lượng đơn thư 

đã tiếp nhận 

(đơn/vụ việc) 

số đơn thư thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết (đơn/vụ việc) 

Số đơn thư đã giải 

quyết (đơn/vụ việc); 

đạt tỷ lệ % 

Số đơn thư tồn 

đọng (đơn/vụ việc); 

chiếm tỷ lệ % 

Số đơn thư vượt 

cấp (đơn/vụ việc); 

chiếm tỷ lệ % 

Số cuộc Số tổ chức và cán 

bộ vi phạm bị xử lý 

kỷ luật 

 

 

 

 

 

      

 

4. Kết quả hoạt động tiếp công dân, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện Luật Tiếp công dân 

 

Cấp huyện Cấp tỉnh 

Bộ phận tiếp công dân Thủ trưởng cơ quan nhà nước Bộ phận tiếp công dân Thủ trưởng cơ quan nhà nước 

Số lần tiếp 

định kỳ 

(lượt/vụ việc) 

Số lần tiếp 

đột xuất 

(lượt/vụ việc) 

Số lần tiếp 

định kỳ 

(lượt/vụ việc) 

Số lần tiếp 

đột xuất 

(lượt/vụ việc) 

Số cuộc đối 

thoại Số lần tiếp 

định kỳ 

(lượt/vụ việc) 

Số lần tiếp 

đột xuất 

(lượt/vụ 

việc) 

Số lần tiếp 

định kỳ 

(lượt/vụ 

việc) 

Số lần tiếp đột 

xuất (lưọt/vụ 

việc) 

Số cuộc đối 

thoại 
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