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BÁO CÁO 

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

 Quý II năm 2022 của huyện Trực Ninh   

                                                                                                                                                    

         Kính gửi:  

                          - UBND tỉnh Nam Định; 

                          - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định; 

                          - Sở Nội vụ Tỉnh Nam Định. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện 

Trực Ninh; UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục 

hành chính Quý II năm 2022, cụ thể như sau: 

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

1. Về công bố, công khai TTHC 

Chỉ đạo các cơ quan; xã, thị trấn rà soát thủ tục hành chính, niêm yết công 

khai từng thủ tục theo lĩnh vực; Công khai danh mục thủ tục hành chính, nội 

dung phải tuân theo quy trình giải quyết, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, 

thời hạn giải quyết, đối tượng, cơ quan thực hiện, địa chỉ tiếp nhận PAKN, giờ 

làm việc tại Bộ phận một cửa đảm bảo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao 

dịch. 

Văn phòng HĐND- UBND huyện chủ động, phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn của UBND huyện để thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính; 

đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để nắm bắt việc sửa đổi, 

bổ sung các TTHC. Đến nay, có 241 thủ tục hành chính trong 10 lĩnh vực. Cụ 

thể: Tư pháp (31 thủ tục), Kinh tế và Hạ tầng (23 thủ tục), Lao động Thương binh 

& xã hội (43 thủ tục), Tài chính- Kế hoạch (23 thủ tục), Văn hóa - Thông tin (26 

thủ tục), Nông nghiệp và PTNT (6 thủ tục), Tài nguyên & Môi trường (20 thủ 

tục),  Nội vụ (26 thủ tục),  Giáo dục và Đào tạo (38 thủ tục), Thanh tra (5 thủ 

tục). 

- Cập nhật, niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 

huyện các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trong quý II: 

+ Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo 

dục và Đào tạo, UBND cấp huyện. 

+ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có 

công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn niêm yết đủ 241 TTHC 

cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời đã đăng tải toàn bộ các 
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TTHC trên Cổng thông tin điện tử huyện Trực Ninh, tại địa chỉ: 

www.trucninh.namdinh.gov.vn.  

2. Về tình hình triển khai các văn bản  

Tiếp tục duy trì đánh giá sự hài lòng của công dân đến giao dịch, chấm 

điểm theo Công văn số 27/UBND-VP11 ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh trong 

giải quyết TTHC. 

Các cơ quan chuyên môn, các xã, thị đã tiến hành đánh giá theo biểu mẫu 

quy định; bộ phận một cửa tổng hợp, đánh giá, xếp loại đối với từng cán bộ, công 

chức theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ. 

UBND huyện thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-

VPCP ngày 14/12/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Đưa thủ tục hành chính ngành dọc thực hiện tiếp nhận tại bộ phận một cửa 

cấp huyện. 

UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện. 

3. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Thực hiện việc niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính do 

Chủ tịch UBND tỉnh công bố, gồm 10 lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện: Tư pháp; Kinh tế và Hạ tầng; Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin; Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra. 

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 17.368 hồ sơ; trong đó: 

+ Số hồ sơ tiếp nhận tại cấp huyện: 950 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ tại cấp xã: 16.418 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết là: 17.343 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn là: 25 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ quá hạn: 01 hồ sơ; trong đó:  

+ Cấp huyện quá hạn: 0 hồ sơ. 

+ Cấp xã quá hạn: 01 hồ sơ. 

Số lượng hồ sơ đã giải quyết đạt 99,9% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận    

(Kết quả chi tiết kèm theo tại Biểu số II.06b/VPCP-KSTTHC). 

Hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong quý II năm 2022 theo Quyết định số 

1291/QĐ-TTg  đưa ngành dọc vào thực hiện tại bộ phận một cửa cấp huyện:  

+ Bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh tiếp nhận và giải quyết 53.319 hồ sơ. 

+ Công an huyện Trực Ninh tiếp nhận và giải quyết 17.946 hồ sơ. 

- Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 187 thủ tục 

trong đó:  

+ Tổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 30 thủ tục 

+ Tổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 157 thủ tục 
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+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trong quý II năm 2022 

là: 1.706 hồ sơ. 

4. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban ngành, địa phương 

tăng cường công tác công khai, niêm yết, thông báo rộng rãi địa chỉ tiếp nhận các 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến người dân, doanh nghiệp được 

biết và liên hệ khi cần phản ánh, kiến nghị về các quy định có liên quan đến 

TTHC. Trong Quý II năm 2022, các phòng, ban ngành, địa phương trên toàn 

huyện không tiếp nhận được kiến nghị của công dân về việc giải quyết các TTHC 

(kết quả chi tiết kèm theo tại biểu số II.05a/VPCP/KSTT). 

5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

 UBND huyện thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra các phòng, 

ban chuyên môn, các xã, thị trấn rà soát các thủ tục hành chính. 

Số TTHC và Văn bản QPPL kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, quy định mới: Quý II năm 2022 không có ý kiến kiến nghị. 

6. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại công văn số 38/UBND-

VP11 ngày 12/3/2021 về việc thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin 

của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các chế độ báo cáo số liệu theo 

yêu cầu kế hoạch đề ra. 

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện 

được thực hiện bằng nhiều hình thức như thông tin, tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh của huyện, thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị có thành phần 

thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban ngành, địa phương 

niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC tại trụ sở làm việc và trên Cổng Thông tin 

điện tử của huyện để người dân, doanh nghiệp tra cứu, áp dụng TTHC. Các văn 

bản liên quan đến kiểm soát TTHC đã được gửi cho các cán bộ đầu mối của 

huyện và các xã, thị trấn để thực hiện việc rà soát, công khai, niêm yết các thủ tục 

hành chính. 

8. Công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đột xuất công 

tác cải cách hành chính tại các phòng ban chuyên môn và các xã thị trấn nhằm 

đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chỉ ra 

những hạn chế, tồn tại, chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt 

hơn nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

UBND huyện; UBND các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện công tác tự 

kiểm tra để phát hiện những vướng mắc và khắc phục kịp thời. 

II. Đánh giá chung 

- Công tác kiểm soát TTHC đã được triển khai, thực hiện một cách đồng 

bộ, thống nhất, cơ bản đi vào nề nếp; tính minh bạch và trách nhiệm của cơ quan 

thực hiện giải quyết thủ tục hành chính không ngừng được cải thiện. 
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- Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị 

trấn đã chủ động phối, kết hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan 

của tỉnh để trao đổi thông tin, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện tương đối tốt; việc niêm yết, công khai TTHC đã được thực hiện đầy đủ, 

kịp thời và giải quyết TTHC tại một số cơ quan, đơn vị đã tuân thủ quy định. 

- Triển khai đưa các thủ tục hành chính ngành dọc vào thực hiện tại bộ 

phận một cửa cấp huyện; cử cán bộ thường trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

- Bố trí 01 cán bộ công nghệ thông tin thường trực tại bộ phận một cửa, 

sắm đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ công dân đến giao dịch. 

Hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao; 

qua đó hạn chế rất nhiều tình hình khiếu nại, khiếu kiện xảy ra trên địa bàn 

huyện, góp phần giảm thiểu thời gian trong hoạt động của người dân. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công việc: cập nhật TTHC mới; TTHC 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý 

nhà nước trên địa bàn huyện; niêm yết, công khai, đầy đủ, đúng quy định về 

TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; ứng dụng CNTT vào hoạt động giải 

quyết TTHC; tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC theo quy định.  

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 14/12/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

3. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ, Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính  

4. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn 

thực hiện đánh giá, chấm điểm cho từng cán bộ, công chức theo phụ lục hướng 

dẫn làm thước đo để đánh giá sự hài lòng của công dân đến giao dịch tại bộ phận 

một cửa. 

5. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn. 

UBND huyện Trực Ninh trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Hà Quang Vinh 
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