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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác CCHC nhà nước và công vụ, 

việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức 

tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện về 

việc kiểm tra công tác CCHC nhà nước và công vụ, việc thực hiện công tác quản 

lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

năm 2022. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Đoàn kiểm tra, UBND huyện Xuân 

Trường thông báo kết quả kiểm tra cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành về Cải cách hành chính 

- Về xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022: Căn cứ Kế 

hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện về Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2022 của huyện, 20/20 xã, thị trấn, 7/12 cơ quan, đơn vị được 

kiểm tra đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2022 của cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo triển khai đầy đủ các văn bản có liên quan 

do Trung ương, tỉnh, huyện ban hành, nội dung kế hoạch cơ bản đã xác định rõ 

mục tiêu nhiệm vụ, kết quả, phân công cụ thể các bộ phận phụ trách và thời gian 

thực hiện nhiệm vụ CCHC, chủ động đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế 

sau kiểm tra CCHC năm 2021. 

Tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nội dung 

đúng tiến độ theo kế hoạch cải cách hành chính đã ban hành, trung bình hoàn thành 

đạt trên 50% kế hoạch. 

- Về công tác tuyên truyền CCHC: Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đã 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ CCHC, bám sát các nội dung theo 

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022 của 

UBND huyện bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, trong đó chủ yếu là phổ 

biến, quán triệt tại các cuộc họp, các hội nghị giao ban hàng tháng, tuyên truyền 

qua hệ thống đài truyền thanh của địa phương. 

- Về trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách CCHC: UBND các xã, thị 

trấn đã thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong 

thực hiện CCHC, ban hành Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách 
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hành chính. Trong đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp 

trong việc chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại địa phương.  

2. Công tác cải cách thể chế 

UBND các xã, thị trấn đã ban hành đầy đủ các Kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý VPHC và Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL bảo đảm về nội dung và đúng thời gian theo quy định; tổ 

chức triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn thực hiện 

công tác PBGDPL của địa phương và đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông 

tin điện tử của địa phương theo quy định; thực hiện báo cáo kết quả theo dõi THPL 

về xử lý VPHC và rà soát văn bản QPPL 6 tháng đầu năm 2022 đảm bảo tiến độ. 

3. Về cải cách thủ tục hành chính  

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị và các xã, 

thị trấn nghiêm túc thực hiện. Tại thời điểm kiểm tra, 100% đơn vị có các báo cáo 

kiểm soát TTHC định kỳ hàng tháng, quý I, quý II năm 2022 đầy đủ, kịp thời. 

20/20 xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết tại bộ phận một cửa của địa phương; 7/7 cơ quan được kiểm tra thực hiện 

việc rà soát TTHC, cập nhật, công khai kịp thời bộ TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục 

hành chính. Đến thời điểm kiểm tra, chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân về bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã đã được công bố 

và tổ chức thực hiện. 

4. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các đơn vị 

quan tâm triển khai thực hiện. Qua kiểm tra, các xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành 

và tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của bộ phận một cửa; tổ chức kiện toàn Bộ 

phận một cửa cấp xã, phân công 01 đồng chí lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm 

Trưởng bộ phận, theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận một cửa. 

Các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể 

theo từng lĩnh vực, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, 

tham mưu cho UBND xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Đồng thời, bố trí dự phòng 01 cán bộ, công chức, viên chức không chuyên trách để 

kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trong 

trường hợp người đó nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công 

tác…để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 

- Thực hiện tốt việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

người dân và doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Hình thức 

công khai: công khai tại Bộ phận một cửa các xã, thị trấn. Đến thời điểm kiểm tra, 
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Bộ phận một cửa các xã, thị trấn không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá 

nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC. 

- Kết quả giải quyết TTHC 

+ Cấp huyện: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của 7 cơ quan được kiểm tra 

(Phòng Tư pháp, VH&TT, KT&HT, TC-KH, TN&MT, NN&PTNT, Văn phòng 

HĐND-UBND) là 829 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tiếp 678 hồ sơ, tiếp nhận 

trực tuyến 98 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 53 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 

756 hồ sơ gồm: Trả trước hạn 506 hồ sơ, trả đúng hạn 250 hồ sơ, không có hồ sơ 

trả quá hạn. Số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 73 hồ sơ.  

+ Cấp xã: Đã tiếp nhận 11.478 hồ sơ gồm: Tiếp nhận trực tiếp 11.436  hồ sơ, 

tiếp nhận trực tuyến 08 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 34 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã 

giải quyết 11.471 hồ sơ gồm: Trả trước hạn 6.923 hồ sơ, trả đúng hạn 4.548 hồ sơ. 

Số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 07 hồ sơ.  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận một cửa cấp xã được quan tâm, 

tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại. Các xã, thị trấn trang bị máy scan để quét 

tài liệu, lắp đặt hệ thống camera giám sát (7/20 xã, thị trấn) tạo thuận lợi cho tổ 

chức, cá nhân đến giao dịch, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Năm 2022, UBND 

xã Xuân Châu, Xuân Tân đã xây sửa được phòng làm việc chuyên biệt của Bộ 

phận một cửa, khắc phục không gian chật chội, khó khăn của Bộ phận một cửa, 

góp phần thay đổi diện mạo cơ quan hành chính, tạo được thiện cảm và niềm tin 

giữa người dân với chính quyền. Thông qua phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng 

của tổ chức, công dân, sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện được 

đánh giá cao hơn (đối với tiêu chí về cơ sở vật chất bộ phận một cửa đạt tỷ lệ hài 

lòng hơn 90%, tăng so với những năm trước). 

- Các xã, thị trấn đã quan tâm triển khai thực hiện việc cập nhật hồ sơ giải 

quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tuy nhiên, thủ tục hành 

chính chủ yếu giải quyết trong ngày nên tỷ lệ hồ sơ nhập vào phần mềm một cửa 

điện tử còn thấp và cán bộ công chức tại Bộ phận một cửa của các xã, thị trấn chưa 

chủ động rà soát, kiểm soát TTHC và chưa xây dựng quy trình chi tiết đối với một 

số TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách nên chưa cập nhật lên phần mềm. 

5. Về quản lý, sử dụng công chức và việc thực thi công vụ 

- Việc sắp xếp, bố trí công chức chuyên môn: Đội ngũ CBCC tại các xã, thị 

trấn được kiện toàn sau Cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm 

bảo đúng quy định; các công chức chuyên môn được bố trí, phân công đúng theo 

chuyên ngành đào tạo và năng lực, sở trường công tác. 

- Việc triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế và các Quy định chính 

sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng 

nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc: Tại thời điểm kiểm tra, qua báo cáo, các đơn vị 
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đã triển khai các văn bản của tỉnh, huyện về công tác về tinh giản biên chế theo 

Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 

143/2020/NĐ-CP và chính sách cho cán bộ công chức cấp xã dôi dư đến toàn thể 

CBCC tại đơn vị. 

- Thực hiện quy định về phân công nhiệm vụ, năng lực giải quyết công việc 

và thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với công chức chuyên môn: Các đơn vị đã 

ban hành quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021 -2026; thông báo phân 

công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn. Cơ bản các công chức chuyên môn đáp 

ứng được yêu cầu về năng lực thực hiện nhiệm vụ. 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, Văn hóa công vụ trên địa 

bàn huyện: UBND các xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc chấp 

hành kỷ cương, kỷ luật và văn hóa công vụ; cơ bản đội ngũ CBCC tại đơn vị chấp 

hành tốt kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc theo quy định và thực hiện nghiêm túc 

quy chế văn hóa công sở. Công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của 

UBND các xã, thị trấn; tổ chức giao ban khối đoàn thể, các tổ chức chính trị, chính 

trị - xã hội, các bộ phận chuyên môn được thực hiện thường xuyên. Nội dung giao 

ban được thể hiện cụ thể bằng văn bản. 

- Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Các xã, 

thị trấn thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC của huyện. Lãnh đạo các 

địa phương đã quan tâm quy hoạch, cử CBCC đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. Tại thời điểm kiểm tra, 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, trong đó một số CBCC đã lớn tuổi không có điều kiện tham gia các khóa 

đào tạo và đã đăng ký nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (Xã Xuân Ngọc) 

6. Cải cách tài chính công 

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính theo Nghị định sổ 130/2006/NĐ-CP: 20/20 xã, thị trấn thực hiện đúng 

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, theo 

đó các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ sau khi đã thống nhất ý kiến với 

tổ chức công đoàn cơ quan tại Hội nghị cán bộ, công chức.  

- Việc thực hiện công khai tài chính: Các đơn vị đã thực hiện công khai 

quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, dự toán ngân sách địa phương năm 

2022; công khai dự toán ngân sách địa phương theo quý, 06 tháng theo quy định 

tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện công khai ngân sách nhà nước. 

- Việc thực hiện định mức sử dụng tài sản công: 20/20 xã, thị trấn đã xây 

dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 

144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; thực hiện đăng ký mua sắm 
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tập trung máy móc, thiết bị và tài sản công khác phù hợp với tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ngay từ đầu năm. 

- Việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước: Thực 

hiện theo quy định.  

7. Về hiện đại hóa hành chính 

- UBND các xã, thị trấn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

nghiêm túc thực hiện việc giải quyết công việc trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành, sử dụng hòm thư công vụ, áp dụng các phần mềm: Phần mềm kế toán; 

phần mềm quản lý đất đai; phần mềm quản lý Hộ tịch; các phần mềm quản lý tài 

chính; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kết nối mạng Internet tốc độ cao phục vụ 

công tác chuyên môn, ký số, gửi nhận văn bản và hồ sơ công việc qua hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành, lập hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số theo quy định. 

- Đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử, các xã, thị trấn đã có sự 

phân công, tổ chức để cung cấp thông tin, hình ảnh, viết tin bài tuyên truyền, phổ 

biến các thông tin quan trọng đến hoạt động quản lý, điều hành của địa phương.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

- Việc thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ: Vẫn 

còn một bộ phận CBCC chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ; vi phạm các quy định về giờ giấc làm việc. Năm 2022, Đoàn kiểm tra công vụ 

của huyện thực hiện kiểm tra đột xuất tại 10 xã, thị trấn trong đó có 5 đơn vị không 

đảm bảo quy định về giờ giấc làm việc (Xuân Tiến, Xuân Ninh, Xuân Châu, Xuân 

Hồng, Thị trấn Xuân Trường).  

- Việc công khai, niêm yết các nội dung tại Bộ phận Một cửa. 

+ Việc rà soát công khai thủ tục hành chính, thông tin, Bộ phận một cửa của 

UBND các xã, thị trấn trên các trang điện tử còn chưa kịp thời. TTHC cấp xã công 

khai trên trang thông tin điện tử của địa phương có quá nhiều trường thông tin với 

số lượng TTHC khác nhau, không đồng bộ và chưa đầy đủ theo quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 15 Nghị định 61/2018/NĐ-CP (Xã Xuân Ninh, Xã Xuân Phú, 

Xuân Hòa...)  

+ Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết trang thông tin, bộ phận một cửa của 

UBND các xã, thị trấn, chưa công khai họ và tên, chức danh người đứng đầu phụ 

trách Bộ phận Một cửa; họ và tên, chức danh, lĩnh vực công tác, số điện thoại của 

cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc tại Bộ phận Một cửa theo 

đúng quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định 61/2018/NĐ-CP. 
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+ Chưa cập nhật và niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí đối với các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định (Thị Trấn Xuân Trường, Xã 

Xuân Phong, ...). 

 - Việc bố trí trụ sở, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa: Hầu hết bộ phận 

một cửa các xã, thị trấn chưa bố trí đầy đủ theo quy định tại điều 13, Nghị định 

61/2018/NĐ-CP; 14/20 xã chưa lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc 

của Bộ phận Một cửa có kết nối với người phụ trách Bộ phận Một cửa. Riêng 

UBND xã Xuân Bắc, bộ phận một cửa chỉ bố trí bàn quầy, không có các thiết bị hỗ 

trợ cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, CBCC chủ yếu giải quyết TTHC tại phòng 

làm việc chứ không thường trực tại bộ phận một cửa.  

- Việc triển khai lấy ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

TTHC tại Bộ phận Một cửa: Hầu hết UBND các xã, thị trấn đã triển khai lấy ý kiến 

đánh giá đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại Bộ phận 

Một cửa, tuy nhiên mới chỉ triển khai lấy ý kiến đánh giá đối với lĩnh vực Tư pháp. 

- Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh: Trên 50% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 

thông qua hệ thống Một của điện tử; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận tăng so với cùng kì 

năm 2021 (khoảng 15%). Tuy nhiên, hồ sơ còn ở dạng cung cấp thông tin hồ sơ, 

chưa cập nhật đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định trên hệ thống một cửa điện 

tử, chưa cập nhật kết quả giải quyết TTHC; hầu hết các xã, thị trấn không thực 

hiện việc in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả (đối với những thủ tục có hẹn qua 

ngày hôm sau), phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC. Số hồ sơ xử lý quá hạn 

trên phần mềm một cửa điện tử còn nhiều (xã Xuân Phú, thị trấn Xuân Trường). 

- Việc ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản và điều hành: tại thời 

điểm kiểm tra, hầu hết các xã, thị trấn chưa thực hiện tốt việc gửi, nhận, xử lý văn 

bản trên hệ thống văn bản QL&ĐH, văn bản chỉ đạo chưa xử lý còn tồn lại số 

lượng lớn trong tài khoản xử lý của các đồng chí lãnh đạo địa phương (xã Xuân 

Tiến, Xuân Kiên, Thị trấn Xuân Trường). 

 III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

 Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. Thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá các nhiệm vụ về CCHC theo Kế 

hoạch CCHC năm, kế hoạch tuyên truyền CCHC của đơn vị, tổ chức thực hiện tốt 

các nhiệm vụ chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo hoàn 

thành 100% các nội dung Kế hoạch CCHC đã đề ra. 

2. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác 

phong làm việc, sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả. Khi thực hiện nhiệm vụ 
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phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, mỗi cán bộ, công chức phải  đeo thẻ công 

chức khi làm việc, vắng mặt hoặc đi công tác phải báo cáo lãnh đạo cơ quan; chỉ 

đạo cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức làm 

việc tại Bộ phận một cửa khi giao tiếp với người dân, tổ chức phải có thái độ hòa 

nhã, lịch sự, tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc, 

giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Nếu để xảy ra tình trạng tiêu cực, 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân của cán bộ, công chức, viên 

chức đơn vị mình thì Thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện. 

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị, địa 

phương phù hợp với yêu cầu về cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, trong đó cần nêu rõ biện pháp về cơ chế giám sát, kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ chế phê bình, 

hạ bậc thi đua, hạ bậc đánh giá xếp loại đối với các trường hợp không chấp hành 

tốt kỷ luật, kỷ cương, vi phạm quy định về đạo đức công vụ. Kịp thời kiểm điểm, 

phê bình và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện huyện xem xét xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm.  

 4. Khẩn trường rà soát, niêm yết, công khai đầy đủ Danh mục TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của địa phương, TTHC liên thông và các nội dung khác (như: 

nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; niêm yết 

công khai các loại phí, lệ phí của từng lĩnh vực, thông tin CBCC làm việc tại bộ 

phận một cửa… ) tại Bộ phận một cửa của đơn vị và trên Trang thông tin điện tử của 

địa phương theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, Nghị 

định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ sửa dổi bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát 

TTHC, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về kiểm soát TTHC… 

5. Chỉ đạo Bộ phận Một cửa của địa phương thực hiện đúng quy định khi 

tiếp nhận và trả kết quả như: thiết lập sổ theo dõi theo từng lĩnh vực, Phiếu tiếp 

nhận và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, phiếu kiểm soát 

quá trình giải quyết TTHC... Đồng thời phải cập nhật đầy đủ hồ sơ vào phần mềm 

Hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy định khoản 4 Điều 17 Nghị định 

61/2018/NĐ-CP. Thực hiện ngay việc hướng dân tổ chức, công dân thực hiện nộp 

hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến, số hoá hồ sơ đầu vào và cập nhật kết quả số 

hoá hồ sơ đầu ra cho tổ chức, công dân. 

6. Rà soát lại toàn bộ TTHC đã tiếp nhận và giải quyết, kiểm điểm làm rõ 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu thực hiện quy trình TTHC 

chưa đảm bảo quy định, những hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không có phiếu hẹn 

trả kết quả và văn bản xin lỗi theo quy định. 
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7. Quan tâm, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết như máy 

tính kết nối mạng intenet, máy scan tốc độ cao ...tại Bộ phận một cửa để phục vụ tổ 

chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính. 

8. Chỉ đạo CBCC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn 

bản đi, đến, trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh. 100% 

số lượng văn bản đi, văn bản đến phải được thực hiện trên môi trường điện tử (trừ 

các văn bản mật). 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tại các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo khắc phục ngay các hạn chế nêu trên, đảm bảo 

tuân thủ đầy đủ, đúng quy định. Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng 

chuyên môn của huyện được giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực công tác CCHC 

có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung kiến nghị 

khắc phục tại Thông báo này./. 

 Nơi nhận:  

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra CCHC;  

- Cổng TTĐT huyện; 

-  Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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