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Uû ban nh©n d©n 

 x· THỌ NGHIỆP 
 

Số:      /BC-UBND 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

    Thọ Nghiệp, ngày     tháng     năm  

 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Xuân 

Trường về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022. UBND xã Thọ Nghiệp báo 

cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước,  từ ngày 15/12/2021 

đến 31/5/2022 cụ thể như sau: 

I. VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC. 

- Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, những năm qua 

Đảng bộ và chính quyền xã đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ 

tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ 

phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, luôn chấp hành 

về thời gian làm việc, tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan. Coi đây là nhiệm vụ 

trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của xã.  

- Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

14/03/2022 về công tác cải cách hành chính năm 2022 

- Tổ chức lồng ghép nội dung cải cách thủ tục hành chính qua các hội nghị giao 

ban của Đảng uỷ, UBND và các hội đoàn thể quán triệt chương trình, kế hoạch của 

Chính phủ, của Tỉnh, của Huyện và của địa phương để biết và thực hiện. Kết quả 

thực hiện kế hoạch tuyên truyền hoàn thành  kế hoạch đề ra. 

- Việc chấp hành công tác thông tin, báo cáo; công tác thi đua khen thưởng gắn 

với thực hiện nhiệm vụ CCHC: UBND xã đã nộp báo cáo CCHC về UBND huyện 

theo đúng quy định hàng quý, 6 tháng, và một năm theo đúng quy định về thời gian 

và chất lượng.  

2. Cải cách thể chế: 

- Việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  UBND xã giao cho cán 

bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi triển khai và thực hiện theo đúng quy định. 

3. Về cải cách thủ tục hành chính  
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- Địa phương đã triển khai công khai TTHC theo quy định. Các lĩnh vực có 

bảng niêm yết tại phòng một cửa và có số điện thoại văn phòng UBND Tỉnh, 

huyện, xã. Công dân, tổ chức khi đến giao dịch hài lòng về  thủ tục hành chính 

hiện nay. 

- Về rà soát, đơn giản hóa TTHC Các TTHC đã được tiến hành rà soát, đánh giá 

theo đúng quy định. 

- Tình hình hoạt động tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết TTHC tại Trung 

tâm  giao dịch hành chính một cửa.  

+ Địa phương đã triển khai công khai TTHC theo qui định. Công dân, tổ chức 

đến giao dịch thuận tiện. 

+ Đối với những TTHC thông thường UBND xã đều thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết trong ngày. Đối với TTHC quy định thời gian giải quyết UBND 

xã tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết. 

+ UBND xã đã phân công cán bộ Văn phòng HĐND – UBND xã trực tiếp, tiếp 

nhận báo cáo chủ tịch UBND xã về tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của các tổ 

chức, công dân phân loại xử lý. 

+ Việc thu phí, lệ phí: Mức thu phí và lệ phí đã được liêm yết công khai tại 

trung tâm hành chính 1 cửa. Việc thu phí, lệ phí đều được viết biên lai thu tiền phí 

và lệ phí và nộp về kho bạc Nhà nước theo đúng qui định. 

+ Việc bố trí lãnh đạo và công chức làm việc tại bộ phận một cửa.  

     Đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, Công chức Văn phòng HĐND-UBND; Công 

chức Tư pháp, Công an, Địa chính, LĐTB&XH trực, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 

trong tuần.  

      + Về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC trên các lĩnh vực đối với tổ 

chức, cá nhân từ 15 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 5 năm 2022. Không có hồ sơ 

quá hạn. Năm 2022  bộ phận làm các thủ tục hành chính không nhận được ý kiến 

kiến nghị của công dân 

+ Về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC trên các lĩnh vực đối với tổ 

chức, cá nhân từ 15/12/2021 đến 31/5/2022. ( Kèm theo mẫu gửi kèm) 

Không có hồ sơ quá hạn 

6 tháng đầu năm bộ phận làm các thủ tục hành chính không nhận được ý kiến 

kiến nghị của công dân 

4. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông tại UBND xã được thực hiện theo đúng quy định do có sự phối hợp giữa bộ 
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phận chuyên môn liên quan trong giải quyết hồ sơ TTHC được nhanh gọn không 

gây phiền hà cho công dân khi đến giao dịch. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức 

Hàng năm UBND xã thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ công chức: 

cụ thể vào tháng 12 hàng năm tổ chức hội nghi đánh giá, phân loại cán bộ công 

chức, bình xét thi đua, khen thưởng, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước 

niên hạn cho cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị UBND 

huyện khen thưởng. 

Đội ngũ cán bộ công chức xã đặc biệt là các cán bộ, công chức được phân công 

phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa luôn có thái độ ứng 

xử văn hoá nơi công sở với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ hoà nhã tạo sự 

thân thiện giữa công dân và cán bộ.  

21/21 cán bộ công chức xã đạt chuẩn theo quy định; 100% cán bộ xã được bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn theo ngành dọc chuyên môn mình phụ 

trách đảm bảo đúng theo quy định.  

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành thực 

thi công vụ. 

-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành:  UBND xã 

thường xuyên quan tâm chỉ đạo đến cán bộ công chức sử dụng ứng dụng công 

nghệ thông tin tra cứu trên cổng thông tin điện tử Xuân Trường sử dụng hệ thống 

thư điện tử của huyện trong trao đổi, xử lý công việc. 

+ Tình trạng hoạt động của trang thông tin điện tử: Cán bộ văn phòng, văn hoá 

xã được phân công trực tiếp đưa các tin bài, lịch công tác và cập nhật thường 

xuyên liên tục công văn của cấp trên để triển khai công việc kịp thời đúng tiến độ. 

Mức độ sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc của CBCC; mức 

độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số hồ sơ được giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, 4 UBND xã chưa thực hiện được. 

Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử (có ký số) giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

trên phần mềm quản lý văn bản và điều  hành còn thấp. 

II. CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ 

1. Quản lý chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ. 

 UBND xã không biên chế cán bộ VTLT riêng, đối với hồ sơ lưu trữ chủ 

yếu là quản lý văn bản đi, văn bản đến do cán bộ văn phòng HĐND-UBND đảm 

nhiệm, đối với hồ sơ liên quan đến từng lĩnh vực do các đồng chí cán bộ công chức 

phụ trách chuyên môn lưu trữ và bảo quản, UBND xã không có kho lưu trữ chung. 
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 Ngay từ đầu năm UBND xã mở sổ công văn đi, công văn đến lưu trữ theo 

dõi văn bản và được bảo quản cẩn thận. Việc quản lý và sử dụng con dấu được bảo 

quản nghiêm ngặt giao cho công chức văn phòng HĐND-UBND xã quản lý sử 

dụng đúng quy định.  

 2. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên 

 Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến được UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

giao cho cán bộ LĐTBXH làm các thủ tục hồ sơ hoàn thiện đề nghị cấp trên phê 

duyệt. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác cải cách TTHC tại UBND xã hoạt động có hiệu quả và lợi ích thiết 

thực không chỉ với người dân và cả bộ máy hành chính Nhà nước trên địa bàn xã. 

Đến nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 

đã đi vào hoạt động có nề nếp, tạo được chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ 

quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân, giảm phiền hà, giảm chi 

phí về vật chất cũng như thời gian cho các tổ chức và công dân khi có yêu cầu giải 

quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước; Ý thức trách nhiệm và tinh thần, 

thái độ phục vụ tổ chức và công dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. 

Thái độ của cán bộ, công chức đối với nhân dân thể hiện trọng thị hơn, nhân dân 

thấy mình được tôn trọng hơn qua việc tiếp xúc với cán bộ nhà nước nhất là các 

cán bộ của bộ phận một cửa đã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 

các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn nên tin tưởng hơn 

vào cơ quan hành chính Nhà nước. 

Bên cạnh những kết quả đạt được song còn một số khó khăn sau: 

Cán bộ của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, giải quyết các thủ tục hành chính vừa 

phải giải quyết thủ tục hành chính cho công dân vừa làm công tác chuyên môn báo 

cáo, phụ trách các công việc do địa phương phân công phụ trách nên gặp rất nhiều 

khó khăn về thời gian đôi khi công việc còn chồng chéo. 

Công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", 

tiến hành chưa được thường xuyên, một bộ phận Nhân dân chưa hiểu hết về hoạt 

động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.  

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, đặc biệt là hoạt động của bộ phận một cửa những năm tiếp 

theo, UBND xã Thọ Nghiệp đề  xuất nội dung sau: 
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 Đề nghị quan tâm tăng cường hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương về 

công tác CCHC. Tăng cường các lớp tập huấn  bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho cán bộ Công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, 

công chức và người dân về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện cơ chế 

một cửa, trong việc giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ quan nhà nước các cấp. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính  6 

tháng đầu năm 2022 của UBND xã Thọ Nghiệp trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng nội vụ huyện; 

- Lưu VPUB 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                   Lê Thanh Huy 
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