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BÁO CÁO 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 123/UBND - NV ngày 20/12/2022 của UBND huyện Ý 

Yên kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Ý Yên năm 2023, Ủy ban nhân 

dân xã Yên Phúc xin báo cáo kết quả thực hiện CCHC Quý I năm 2023 như sau: 

A- Kết quả thực hiện công tác CCHC quý I năm 2023. 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

- Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của huyện Ý Yên năm 2023, 

UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 21/12/2022 về cải cách 

hành chính năm 2023xác định rõ mục tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách 

nhiệm từng bộ phận. 

- Tiếp tực triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 

lần thứ 6 ngày 25/10/2017: Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Nam Định 

năm 2023, huyện Ý Yên năm 2023. 

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai công tác 

CCHC: đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện, BCH Đảng ủy xã trong công tác CCHC.  

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân theo quy định vào thứ 

5 hàng tuần; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo 

thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị mình; tiếp thu đầy đủ và xử lý, 

phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, yêu cầu từ tổ 

chức, công dân. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, kết hợp đa dạng các 

hình thức, phương pháp tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ cơ 

sở, tổ chức, công dân nhằm phát huy sức mạnh tập thể thực hiện CCHC.  

- Nâng cao chất lượng việc tự kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC và 

công vụ tại xã nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực 

hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ đảm bảo đủ nội dung, đủ thời gian quy 

định.Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC trong các cuộc họp 

giao ban hàng tuần của UBND xã. 

- Tăng cường sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức trong việc 

phát động các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác CCHC. 

- Duy trì hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ 

liệu từ huyện đến cấp xã. Duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống truyền hình trực 

tuyến từ cấp huyện đến cấp xã. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, điều hành, 
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giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và quản lý văn bản 

đi, đến tại UBND xã. Tăng cường triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc ban hành 

các văn bản hành chính. Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết TTHC toàn trình trên 

cổng dịch vụ công của tỉnh theo đúng quy định. 

1.2. Cải cách thể chế 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã tạo sự đồng 

thuận, thống nhất cao trong việc lãnh đọa chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế 

hoạch cải cách hành chính.  

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Cụ thể hóa, 

thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định của cấp trên; rà soát, xây 

dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL, các quy định, cơ chế, chính sách trên các lĩnh 

vực như: thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, khoa học 

công nghệ...phù hợp điều kiện của địa phương. 

- Thực hiện nghiêm các quy định theo Quyết định số 10/2017/QĐ- UBND 

ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 

hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC trong xây dựng, ban hành và tổ 

chức thực hiện các kế hoạch: Cải cách hành chính, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL, rà soát, đánh giá TTHC, kiểm tra công tác CCHC, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức, tinh giản biên chế và ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ 

quan, đơn vị. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Thường xuyên rà soát, kịp thời cập nhật các TTHC ban hành mới, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế do UBND tỉnh công bố; Niêm yết công khai đầy đủ 100% TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử của huyện và tại “Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả” của xã. 

- Xây dựng kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 30/1/2023 kế hoạch rà soát đnáh 

giá thủ tục hành chính năm 2023. Phân công các cán bộ, công chức triển khai thực 

hiện rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC theo thẩm quyền 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch.  

- Thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC: Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP 

ngày 24/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các biểu mẫu theo thông tư 01/2018/TT-

VPCP. Thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung, triển khai thực hiện đúng quy định 

bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp xã theo quy định của UBND tỉnh Nam 

Định, UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai 114 thủ tục hành chính của 9 lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã hoạt động giải quyết TTHC 

của công dân và tổ chức trên địa bàn ổn định (không phát sinh phản ánh kiến nghị về 

thái độ phục vụ của công chức trực làm việc tại bộ phận một cửa.  

+ Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong quý I năm 2023 (Tính đến ngày 

11/03/2023) là 333 hồ sơ, trong đó, hồ sơ tiếp nhận qua mạng là 308 hồ sơ, hồ sơ tiếp 
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nhận trực tiếp là 25 hồ sơ, đã giải quyết 333 hồ sơ, đúng hạn 112 hồ sơ, trước hạn 

221 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. 

+ Thực hiện việc niêm yết các thủ tục hành chính, hoàn thiện các biểu mẫu tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, các sổ theo dõi, biểu mẫu theo đúng 

quy định. 

+ Chỉ đạo các cán bộ, công chức tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả 

bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo 

theo quy định, giải quyết kịp thời những kiến nghị của tổ chức và công dân theo 

TTHC thuộc thẩm quyền. 

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành 

chính và thực hiện TTHC trên hệ thống dịch vụ công và qua trang thông tin điện tử 

của UBND xã 

- Chủ tịch UBND xã kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất về công 

khai, minh bạch TTHC, phí và lệ phí tại bộ phận một cửa. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy: 

Tiếp tục Tập trung chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về tăng 

cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh 

Nam Định và Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 12/05/2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, xã Yên Phúc 

là xã loại II được giao 21 biên chế cán bộ, công chức nhưng hiện nay, xã có 11 cán 

bộ, 7 công chức. Thực hiện cơ cấu công chức theo đúng vị trí việc làm đã được 

UBND huyện phê duyệt. 

Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức như nâng lương, 

chuyển xếp lương, khen thưởng, kỷ luật đã kịp thời và theo đúng quy định. 

- Về xây dựng và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức: Xã quan tâm đến việc bố trí cán bộ, công chức đi đào tạo nâng cao trình độ, 

chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong giai đoạn hiện nay. Đến nay xã có 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn. Trong 

đó, có 15 cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn là đại học, còn lại đều có trình 

độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, đang học đại học.  

Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức; xây dựng các tiêu chí rõ ràng 

trong việc đánh giá trên cơ sở vị trí việc làm gắn với công tác thi đua, khen thưởng, 

kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện đánh giá đúng người, đúng việc và khen 

thưởng, kỷ luật kịp thời. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ”, 

tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao nhận thức về tinh thần, thái 
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độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công 

chức trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đảm bảo tiếp nhận, luân chuyển cán bộ, công chức đúng quy định, tính chính 

xác, khách quan, công bằng và công khai minh bạch. 

5. Cải cách tài chính công: 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ- CP ngày 

07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. 

- Tăng cường công tác kiểm soát trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, 

kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ 

ở cơ sở, đặc biệt là việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán 

ngân sách cấp xã hàng năm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử 

- Triển khai xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử (phiên bản 2.0). 

Chuẩn hóa hệ thống mạng, quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan 

nhà nước theo hướng khai thác hiệu quả sử dụng nhưng vẫn bảo đảm mật, an toàn 

thông tin phù hợp với khả năng tài chính và quy mô của hệ thống. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động 

nội bộ; duy trì, nâng cấp các phần mềm như email công vụ, hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động 

cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 

- Tăng cường việc ứng dụng chữ ký số trong việc ban hành các văn bản hành 

chính nhà nước. Tính đến thời điểm báo cáo có 43 văn bản ký số ban hành trên hệ 

thống quản lý văn bản điều hành. 

- Cập nhật kịp thời 100% hồ sơ giải quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh, đồng thời số hóa kết quả và trả kết quả điện tử đối với tất cả hồ sơ TTHC 

phát sinh. Tính đến ngày 12/03/2023, số lượng hồ sơ tiếp nhận là 333 hồ sơ, trong đó, 

hồ sơ tiếp nhận qua mạng là 308 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 25 hồ sơ, đã giải 

quyết 333 hồ sơ, đúng hạn 112 hồ sơ, trước hạn 221 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. 

Số hồ sơ số hóa kết quả là 303 hồ sơ, số hồ sơ đã thanh toán trực tuyến là 267 hồ sơ, 

thống kê theo ký số trên DVC là 295 hồ sơ, thống kê theo file đính kèm là 328 hồ sơ. 

Tăng cường vận động, khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023; gắn kết chặt chẽ với công tác CCHC, kiểm 

soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công 

việc của cá nhân, tổ chức. 

- Tăng cường việc sử dụng hộp thư điện tử của Chính phủ, việc sử dụng văn 

bản điện tử trong các cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ và hội nghị truyền hình trực tuyến. 

- Duy trì, cập nhật thông tin, cập nhật, bổ sung kịp thời các TTHC đã công bố 

lên Trang thông tin điện tử xã để nhân dân, tổ chức biết, thực hiện và giám sát việc 
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thực hiện. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống truyền hình trực tuyến, đảm bảo 

thông tin thông suốt, phục vụ các hội nghị trực tuyến từ trung ương đến địa phương. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra CCHC: 

Đồng chí chủ tịch UBND xã thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác CCHC để 

kịp thời xử lý. 

8. Xác định Chỉ số cải cách hành chính: 

Tiếp tục thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 

2023 theo Bộ chỉ số do UBND huyện ban hành. Căn cứ kết quả chỉ số CCHC  để làm 

cơ sở bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm. 

9. Gắn công tác thi đua - khen thưởng hàng năm với kết quả thực hiện 

CCHC: 

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính theo Kế hoạch số 

39/KH-UBND ngày 07/03/2023 của UBND huyện đến toàn thể cán bộ, công chức, 

cơ sở thôn xóm. Gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính để đánh giá, xếp 

loại cán bộ, công chức.  

B- Phương hướng cải cách hành chính những tháng tiếp theo 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch 

CCHC giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh và UBND huyện đã ban hành. 

2. Nâng cao chất lượng, hiểu quả công tác thông tin tuyên truyền về công tác 

cải cách hành chính. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính, công vụ 

4. Cập nhật các nội dung TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế các 

TTHC đã hết hiệu lực theo quy định của UBND tỉnh. 

5. Cập nhật kịp thời 100% hồ sơ giải quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh, đồng thời số hóa kết quả và trả kết quả điện tử đối với tất cả hồ sơ TTHC 

phát sinh. Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phấn đấu năm 

2023, tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến toàn trình đạt từ 60% trở lên. 

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tụ chủ, tụ 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo các Nghị định số 30/2005/NĐ-

CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

Việt Nam ISO 9001:2015 trong việc giải quyết các TTHC. 

8. Thường xuyên vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến của xã để đảm 

bảo phục vụ các hội nghị trực tuyến giữa các cấp. Tăng cường cập nhật thông tin điều 

hành, hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương trên hệ thống trang thông tin 

điện tử của xã. 

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo Kế hoạch cải cách hành 
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chính năm 2023 của UBND huyện. 

10. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả theo cơ chế một cửa của UBND xã. 

C- Những kiến nghị, đề xuất 

Quan tâm tập huấn kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức 

của các xã làm việc trực tiếp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  

Đề nghị cấp trên xem xét về mức hỗ trợ kinh phí đối với các các đồng chí làm 

việc trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”, nâng cao chất lượng hệ thống đường truyển điện 

tử, đảm bảo thông suốt khi sử dụng hệ thống dịch vụ công. 

Trên đây là báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023, UBND xã 

Yên Phúc trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Quyền 
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