
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-UBND 

 

Trùng Khánh, ngày           tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính 

Quý I năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

 

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo 

quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. UBND huyện 

Trùng Khánh báo cáo kết quả kiểm soát TTHC quý I năm 2023, cụ thể như sau:  

I. Tình hình, kết quả Kiểm soát thủ tục hành chính  

1. Về công bố, công khai TTHC 

 Trong năm 2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND 

ngày 18/01/2023 về kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh, Công văn số 238/UBND-VP ngày 22/02/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính trên 

Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng, Công văn số 239/UBND-VP ngày 22/02/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh Về việc thực hiện tiếp nhận thủ tục hành 

chính qua Hệ thống Một cửa điện tử VNPT-iGate và Quyết định số 156/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2023 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Trùng 

Khánh. 

 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã đã được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ 

tục hành chính và công khai trên trang thông tin điện tử của huyện; thường xuyên 

rà soát cập nhập các thủ tục mới được ban hành. 

 2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

*Việc tiếp nhận và giải quyết thủ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo đúng quy định. Chỉ đạo Bộ phận 

chuyên môn kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính đã được công 

bố, đảm bảo công khai, minh bạch và kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực 

hiện thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Thực hiện kiện toàn lại bộ phận 

một cửa huyện theo đúng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
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tục hành chính. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC trong quý I năm 2023 như 

sau: 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận là: 12.787 hồ sơ trong đó. 

- Cấp tỉnh: 424 hồ sơ. 

+ Đã có kết quả: 322 hồ sơ (trong đó quá hạn 31 hồ sơ). 

+ Đang thụ lý: 71 hồ sơ. 

- Cấp huyện: 1.850 hồ sơ. 

+ Trong đó tiếp nhận trực tuyến là 214 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ nhận trực tiếp là 1.603 hồ sơ. 

+ Số từ ký trước chuyển qua là 33 hồ sơ. 

+ Kết quả giải quyết: Đã có kết quả 1.831 hồ sơ (trong đó đúng hạn là 1.688 

hồ sơ, quá hạn 143 hồ sơ) đang thụ lý 19 hồ sơ.  

- Cấp xã: 10.513 hồ sơ. 

+ Trong đó tiếp nhận trực tuyến là 1.192 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ nhận trực tiếp là 9.316 hồ sơ. 

+ Số từ ký trước chuyển qua là 05 hồ sơ. 

+ Kết quả giải quyết: Đã có kết quả 10.108 hồ sơ (trong đó trước hạn là 

1.709 hồ sơ, đúng hạn là 8.368 hồ sơ, quá hạn 49 hồ sơ) đang thụ lý 387 hồ sơ.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

* Việc thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả “ quy trình 

04 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 

Trong quý I năm 2023, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện việc giải 

quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện cho người dân, doan nghiệp thực hiện 

thủ tục hành chính, hơn 50% các thủ tục hành chính cấp huyện được lãnh đạo 

huyện chỉ đạo thực hiện quy trình 4 tại chỗ. Qua triển khai thực hiện, đã mang lại 

hiệu quả tích cực, phản hồi của người dân và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ 

tục hành chính. 

* Mức độ hoàn thành Kế hoạch  năm 2023 

Ngày 18/01/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về 

kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh. Trong Kế hoạch có 17  nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính, hiện nay 

đã hoàn thành 04/17 nội dung đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 
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Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã được niêm yết công 

khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC của cả cấp tỉnh và cấp 

huyện. Trong quý I năm 2023, cấp huyện, cấp xã không có phản ánh, kiến nghị nào 

của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện thủ tục hành chính. 

4. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC và thực 

hiện Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ 

- Niêm yết địa điểm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức 

về quy định hành chính theo thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức liên hệ công việc 

và góp ý về thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, đặc biệt là phản ánh kịp thời 

những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức trong quá trình thi hành 

nhiệm vụ. 

- Các văn bản liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính của cấp 

trên được cập nhật đầy đủ và gửi cho các cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính tại cấp huyện, xã, thị trấn để các cán bộ đầu mối tham mưu cho 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của huyện được trang bị dịch vụ tra cứu điện tử tại Trung tâm giao dịch một cửa 

huyện tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch. 100% thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được 

niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và công khai 

trên trang thông tin điện tử của huyện; thường xuyên rà soát cập nhập các thủ tục 

mới được ban hành. Ban hành Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 

năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh về việc Thành lập 

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Trùng Khánh. Ban 

chỉ đạo Chuyển đổi số được thành lập với 21 thành viên, gồm các cơ quan ban, 

ngành, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông huyện; đồng thời 

Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện 

với 07 thành viên.  

 - 21/21 xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, đạt 100% 

kế hoạch đề ra. 

- Duy trì 100% các hệ thống thông tin trọng yếu, dùng chung của huyện được 

kết nối qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng. Hệ thống phòng họp trực tuyến được 

duy trì thường xuyên, hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng tốt về trang thiết bị, 

đường truyền đảm bảo phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến từ Trung ương tới 

địa phương với 22 điểm cầu (02 điểm cầu cấp huyện, 20 điểm cầu cấp xã, thị trấn). 
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- 100% văn bản trao đổi giữa UBND huyện và các đơn vị liên quan dưới 

dạng điện tử, trừ văn bản không được gửi qua môi trường mạng theo quy định (bao 

gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy). 

 II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Công tác xây dựng các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát 

TTHC được thực hiện nghiêm túc, đã bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ cụ thể tới từng 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn. Công tác kiểm soát TTHC 

trong quý I năm 2023 đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên địa bàn 

huyện. Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới khi UBND tỉnh công 

bố; thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các TTHC trên trang thông tin điện tử 

huyện và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo quy định; việc 

tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ được hướng dẫn và trả kết quả tại Bộ phận một 

cửa của UBND cấp huyện, cấp xã theo đúng luật định. 

2. Tồn tại, hạn chế 

 Việc rà soát các thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính 

thụ động chưa thực sự quan tâm, chưa chỉ ra được những bất cập bất hợp lý của các 

thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo để cải tiến hoặc sửa đổi cho phù hợp, việc 

báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu định kỳ chưa được các 

cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện; việc giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn nhiều hồ sơ chậm hạn, quá 

hạn; một số hồ sơ do công tác phối hợp giải quyết TTHC giữa các đơn vị chưa tốt, 

một số khác do ý thức, tinh thần trách nhiệm của đơn vị và cán bộ được giao thụ lý, 

giải quyết hồ sơ chưa cao.  

 Việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao vì khả năng tiếp cận thông tin, 

trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn 

hạn chế. Mặt khác, người dân vẫn quen với hình thức giao dịch tại bộ phận một cửa 

của cơ quan hành chính do việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, 

rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. 

 III. Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC theo 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Thông tư 02/2017/TT-VPCP, Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP, Thông tư 01/2018/TT-VPCP, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 

của Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, cắt giảm 

thời gian giải quyết TTHC; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, 

chỉnh sửa, bổ sung các TTHC khi UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải 
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quyết của UBND huyện tại bộ phận và trả kết quả cấp huyện và trang thông tin 

điện tử của huyện. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn ứng dụng phần 

mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân; có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cán bộ, 

công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân 

khi tham gia thực hiện TTHC. Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân cần đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật có liên quan về trình tự, quy trình giải quyết. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích tại các khu dân cư và 

các xóm trên địa bàn huyện; tuyên truyền các TTHC trên trang thông tin điện tử 

của huyện; Trung tâm văn hóa và truyền thông của huyện bố trí thời lượng cho 

công tác tuyên truyền giải quyết các TTHC. 

-  Duy trì việc tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát TTHC trong năm 2023 

gửi  

UBND tỉnh đúng thời gian quy định. 

- Xử lý tốt các kiến nghị, phản ánh về TTHC (nếu có) 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp triệt để đối với các vướng mắc phát sinh 

khi thực hiện phần mềm và cập nhật kịp thời các TTHC đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố  trên Hệ thống phần mềm một cửa; thực hiện việc đánh giá, phân loại  

xếp hạng hàng năm đối với công chức đầu mối kiểm soát TTHC nhằm xây dựng 

đội ngũ cán bộ công chức đầu mối có tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm 

cao; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức đầu 

mối KSTTHC và của UBND các xã, thị trấn. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành 

chính trong quý I năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh./. 

Nơi nhận: 
- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQĐV thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Chu Thị Vinh 
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