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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        Mỹ Lộc, ngày         tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

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

huyện Mỹ Lộc Qúy II - năm 2022 

 

Kính gửi:        UBND tỉnh Nam Định. 

 

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dung, khai thác thông 

tin báo cáo; Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện một số nhiệm 

vụ công tác kiếm soát thủ tục hành chính, UBND huyện Mỹ Lộc trân trọng báo cáo một 

số nội dung như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: 

Để đẩy mạnh công tác cải kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Mỹ Lộc năm 

2022, UBND huyện Mỹ Lộc đã ban hành các văn bản: 

+ Quyết định 6882/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện ban hành kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Mỹ Lộc năm 2022. 

+ Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 

+ Công văn số 1497/UBND-VP ngày 08/4/2022 của UBND huyện về việc thực 

hiện một số nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 

+ Công văn số 2015/UBND-VP ngày 05/5/2022 của UBND huyện về việc thực 

hiện giải quyết TTHC trên Dịch vụ công trực tuyến và gửi, nhận văn bản qua trục liên 

thông văn bản của tỉnh. 

+ Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp tục ứng dụng phần mềm 

quản lý hồ sơ một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành 

chính, dần đi vào nề nếp và đạt được hiệu quả trong công việc. 

2. Cập nhật, công khai thủ tục hành chính: 

UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, 

thị trấn cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính khi có quyết định công bố thủ 

tục hành chính của UBND tỉnh. 
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3. Hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính quí II năm 2022: 

  - Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý II: 

+ Tổng số tiếp nhận hồ sơ là: 10.049  hồ sơ (trong đó cấp huyện là: 656 hồ sơ, cấp 

xã là 9.393 hồ sơ);  

+ Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là: 31 hồ sơ (cấp huyện 30 hồ sơ, cấp 

xã 01 hồ sơ); 

- Số hồ sơ đã giải quyết là: 10.025 hồ sơ, trong đó: 

+ Số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 5.355 hồ sơ (trong đó cấp huyện: 611 hồ sơ, 

cấp xã 4.744 hồ sơ) 

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 2.052 hồ sơ (trong đó cấp huyện: 23 hồ sơ, cấp 

xã 4.640 hồ sơ) 

+ Số hồ sơ giải quyết trả quá hạn là: 7 hồ sơ (trong đó cấp huyện 0 hồ sơ; cấp xã 7 

hồ sơ); 

- Số hồ sơ đang giải quyết là: 24 hồ sơ, trong đó:  

+ Số hồ sơ trong hạn là: 24 hồ sơ (trong đó cấp huyện 22 hồ sơ, cấp xã 02 hồ sơ);  

+ Số hồ sơ đang giải quyết trả quá hạn là: 0 hồ sơ. 

(Có biểu kèm theo) 

 4. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 

 Trong quý II năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn không nhận 

được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành 

chính. 

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

 Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được UBND 

huyện quan tâm thông qua sự chỉ đạo, quán triệt thường xuyên trong các cuộc họp cơ 

quan, qua trang thông tin điện tử huyện… về thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND 

Tỉnh trong công tác cải cách TTHC; tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC nhằm 

nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

 1. Ưu điểm:  

- Được sự quan tâm của các cấp chính quyền nên hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính đã được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, công chức và thực hiện tốt việc 

kiểm soát các thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương mình góp phần nâng cao chất 

lượng phục vụ người dân. 

- Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật 

quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan; ban 
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hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể từng ngành, từng địa 

phương. 

- Công khai, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện thủ 

tục hành chính đúng thẩm quyền, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, đồng thời 

phát hiện những thủ tục không cần thiết hoặc gây khó khăn cho người dân để kiến nghị 

cấp trên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:  

- Việc phối hợp rà soát, cập nhật, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nhìn chung vẫn còn chậm so với yêu 

cầu.  

- Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát một số đơn vị chưa có sự 

quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác kiểm soát TTHC làm ảnh hưởng đến hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính của huyện.  

- Cơ sở vật chất chưa được đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định, trang thiết bị 

cần thiết để giải quyết công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp xã chưa 

được trang bị đầy đủ.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị với UBND tỉnh: 

- Điều chỉnh kịp thời các quy định trong bộ thủ tục hành chính cho phù hợp với 

các văn bản của cấp trên mới ban hành. Cần rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ những thủ tục 

rườm rà không sát với tình hình thực tế. 

- Thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng rà soát thủ tục hành chính. 

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính quý II năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh - VP11; 

- Lãnh đạo UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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