
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ XUÂN KIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 15/BC-UBND   Xuân Kiên, ngày 16 tháng 03 năm 2023 
 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Quý I/2023; 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong thời gian tới 

 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo được quy định tại Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC); 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 xã Xuân Kiên xây dựng báo cáo kết quả thực 

hiện công tác kiểm soát TTHC quý I/2023, nội dung cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tình hình, kết quả đánh giá tác động về TTHC trên địa bàn xã 

Việc giải quyết TTHC diễn ra nhanh chóng, kịp thời và minh bạch, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian giải quyết, thực hiện TTHC 

khi có nhu cầu. 

2. Kết quả thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, 

dự thảo văn bản QPPL 

 - Không. 

3. Về công bố, công khai TTHC 

- Hiện UBND xã đang thực hiện việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại phòng 

giao dịch hành chính “Một cửa” xã. Duy trì thường xuyên việc niêm yết, công khai 

TTHC, kết quả giải quyết TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về CCHC,… tại phòng giao dịch hành chính 

“Một cửa” xã đảm bảo chính xác, rõ ràng, cập nhật thường xuyên, tạo thuận lợi cho 

người dân khi tra cứu, tìm hiểu TTHC. Thực hiện công bố đầy đủ các thủ tục hành 

chính và bộ phận tạo thành TTHC theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá 

trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức. 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Đã tiếp nhận và xử lí: 935 hồ sơ, gồm: 

+ Hồ sơ qua mạng: 926 hồ sơ đạt 99,03% 

+ Trả trước hạn:                        706 hồ sơ 

+ Trả đúng hạn:            229 hồ sơ 

+ Trả quá hạn:      0 hồ sơ 



+ Yêu cầu bổ sung:     0 hồ sơ 

+ Số hồ sơ đang giải quyết:    0 hồ sơ 

 (Có bảng kết quả chi tiết kèm theo) 

5. Về tiếp nhận và xử lí phản ánh, kiến nghị về TTHC: Tại phòng giao dịch 

hành chính một cửa của xã đã niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

theo quy định. Trong Quý I/2023 không có trường hợp nào ý kiến, kiến nghị, phản ánh 

nào liên quan đến việc giải quyết TTHC. 

6. Về rà soát, đơn giải hóa TTHC 

Xác định việc rà soát, đơn giản hóa TTHC là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND xã, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND 

ngày 10/01/2023 về việc kiểm soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn xã Xuân 

Kiên. Trong đó yêu cầu các cơ quan chuyên môn xã, tập trung rà soát các thủ tục hành 

chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính, 

quy định không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các thủ tục 

hành chính còn rườm rà, phức tạp, những thủ tục hành chính còn mâu thuẫn, chồng 

chéo. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ những thủ tục hành chính, quy định không phù hợp, không cần thiết, 

không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; Kiến nghị đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá 

nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 

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

- Đã thường xuyên tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, trong đó tập trung 

tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về CCHC như: 

Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Chương trình tổng thể CCHC 

Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 

08/11/2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai 

đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về tăng cường trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; 

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định về đẩy mạnh 

CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-

2020,… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong thực thi công vụ và hiểu biết của người dân về CCHC, nội dung, trình tự 

giải quyết TTHC. 

- Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phê 

bình các tập thể, cá nhân thực hiện chậm trễ, hiệu quả thấp, có hành vi tiêu cực, nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Gắn việc tuyên truyền thực hiện CCHC 

Nhà nước với việc thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 



1. Thuận lợi 

- Công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước trên địa bàn xã: các TTHC được cải cách theo hướng tinh gọn, 

đơn giản, dễ thực hiện; nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ trong thực thi 

công vụ của cán bộ công chức; tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho nhân dân, các 

tổ chức đến liên hệ, tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội. 

- Thông qua việc công khai hóa các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết công 

việc, phí và lệ phí tại phòng giao dịch hành chính một cửa của xã đã phát huy được 

quyền giám sát của nhân dân trên địa bàn. 

2. Khó khăn 

- Trình độ tin học của một bộ phận nhân dân còn hạn chế chưa đồng đều nên 

việc áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 của công dân gặp không ít khó khăn. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước 

của UBND xã. Chỉ đạo giải quyết nhanh, kịp thời, đúng quy định các TTHC thuộc 

thẩm quyền xã.  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về việc kiểm 

soát TTHC trên địa bàn xã. 

- Thực hiện tốt hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định 

TTHC nhằm huy động sự tham gia của người dân, góp phần thực hiện tốt công tác 

kiểm soát TTHC ở địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; 

tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối công 

tác kiểm soát TTHC; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kiểm soát TTHC theo quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC của xã, nhất là các cán bộ 

được bố trí phụ trách tại bộ phận một cửa; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm với 

các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác CCHC. 

- Điều chỉnh kịp thời các quy định của bộ TTHC chung phù hợp với quy định 

mới của Trung ương trên các lĩnh vực.  

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Quý 

I/2023; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, UBND xã Xuân Kiên trân trọng báo cáo./. 

  Nơi nhận: 
 - UBND huyện; 

 - Phòng Nội vụ huyện; 

 - Lưu: VP HĐND- UBND xã. 

                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                          Nguyễn Văn Đông 



 

 



 

                   BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC - TẠI ĐƠN VỊ XÃ XUÂN KIÊN 

             QUÝ I NĂM 2023 
  

Kỳ báo cáo: Quý I/Năm 2023 

(Từ ngày16/12/2022 đến ngày 15/03/2023) 

 

         

 

                                                                                                                                                                                                                          Đơn vị tỉnh: số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

(1) (2) (3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 Lĩnh vực tư pháp – Hộ tịch 909 09 900 0 909 680 229 0 0 0 0 

2 Lĩnh vực LĐ TBXH 26 0 26 0 26 26 0 0 0 0 0 
  

           

TỐNG CỘNG 935 09 926 0 935 706 229 0 0 0 0 

 
 



 



 



Biểu số 06b/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT  Đơn vị báo cáo: UBND huyện Xuân Trường 

Ban hành kèm theo Thông tư  TTHC TẠI UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG  
Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh Nam Định 

số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 Quý I năm 2020  

    (Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/03/2020)          

              Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ 

chế 1 cửa, 1 cửa liên thông 

Bổ 

sung 

Trả 

lại 

Ghi 

chú 
Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Đã giải 

quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số 

mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp 

nhận 

(trực 

tiếp 

hoặc 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

I Cấp huyện 605 21 61 544 508 507 1 96 96 0 605 508 1 96 1 0   

1 Tư pháp 37 5 1 31 34 34 0 3 3 0 37 34 0 3 0 0   

2 Công Thương 23 0 3 20 13 13 0 10 10 0 23 13 0 10 0 0   

3 Giáo dục 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0   

4 LĐTB&XH 230 0 0 230 163 163 0 67 67 0 230 163 0 67 0 0   

5 Nội vụ 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   

6 Tài chính 107 16 5 86 105 105 0 2 2 0 107 105 0 2 0 0   

7 TN-MT 196 0 51 145 181 181 0 14 14 0 196 181 0 14 1 0   

8 Xử lý đơn thư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

9 Văn hóa 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0   

10 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

II Cấp xã 10431 0 83 10348 10366 10366 0 65 65 0 10431 10366 0 65 0 0   

1 Tư pháp 8540 0 25 8515 8540 8540 0 0 0 0 8540 8540 0 0 0 0   



2 LĐTB&XH 1659 0 53 1606 1608 1608 0 51 51 0 1659 1608 0 51 0 0   

3 TN-MT 210 0 3 207 205 205 0 5 5 0 210 205 0 5 0 0   

4 Xử lý đơn thư 22 0 2 20 13 13 0 9 9 0 22 13 0 9 0 0   

5 Văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

6 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

7 Nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Tổng số 11036 21 144 10892 10874 10873 1 161 161 0 

1103

6 

1087

4 1 161 1 0   

                   
           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN    
 NGƯỜI LẬP        PHÓ CHỦ TỊCH TT    
                   
                   
                   
                   
 Phan Thị Hồng Dân        Vũ Tuấn Dương    

 



 

Biểu số 06g/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI 

CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI 

QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

QUÝ 1 NĂM 2020 

(Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: UBND huyện Xuân Trường 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng HĐND-UBND tỉnh Nam Định. 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lượng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Lĩnh vực Văn hóa 1 
Do cán bộ trực một cửa không xử lí trên 

cổng dịch vụ công nhưng vẫn trả công dân 

đúng hạn 

 

 Tổng số: 1   
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