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Kính gửi:       Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, UBND huyện nhận được báo cáo số 01/BC-

TCT của Tổ công tác theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 22/5/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả kiểm tra công vụ năm 2022 tại các xã, thị 

trấn. 

Trên cơ sở báo cáo kiểm tra đột xuất của Tổ công tác tại 08 xã, thị trấn: thị 

trấn Mỹ Lộc, xã Mỹ Tiến, xã Mỹ Thịnh, xã Mỹ Hưng, xã Mỹ Trung, xã Mỹ Phúc, 

xã Mỹ Thành, xã Mỹ Tân. Tổ công tác đã chỉ ra một số tồn tại như sau: 

1. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ 

Tại thời điểm kiểm tra UBND các xã Mỹ Tiến, Mỹ Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Hưng 

vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức còn chưa thực hiện nghiêm 

về giờ giấc làm việc. 

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

08 xã, thị trấn được kiểm tra đều chưa niêm yết công khai đầy đủ các Quyết 

định của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC của từng lĩnh vực tại Bộ phận 

một cửa và trên trang thông tin điện tử của xã, thị trấn theo quy định. 

3. Việc bố trí trụ sở, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa 

- Tại Bộ phận một cửa 08 xã, thị trấn chưa bố trí máy tính kết nối mạng 

internet dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. 

- Chưa lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận Một 

cửa (trừ Mỹ Tân, Thị trấn đã lắp đặt camera). 

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

TTHC tại Bộ phận một cửa 

08 xã, thị trấn chưa thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người 

dân khi đến giao dịch tại Bộ phận một cửa.  

5. Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC  

- Còn một số xã chưa ghi đầy đủ thông tin cá nhân, tổ chức vào sổ theo dõi 

khi đến giao dịch tại Bộ phận một cửa. 



- Chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ TTHC vào phần mềm Dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh. 

- Hầu hết các TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, tuy nhiên chưa có 

phiếu tiếp nhận và phiếu hẹn trả kết quả. 

- Số hồ sơ giải quyết trực tuyến và số hóa hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh còn rất thấp. 

 Để việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ bảo đảm 

sự nghiêm minh trong quản lý CBCCVC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

bộ máy quản lý nhà nước trong các cơ quan, đơn vị và nâng cao hiệu quả trong 

việc thực hiện giải quyết TTHC, hoạt động của bộ phận một cửa của huyện và các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 3007/UBND-

VP ngày 02/7/2021 về việc thực hiện kỷ cương hành chính, quy chế làm việc và 

tiếp nhận giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa và văn bản số 2429/UBND-VP 

ngày 13/6/2022 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện 

nghiêm quy chế làm việc. 

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị, các quy định của pháp luật. 

3. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với 

CBCCVC vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ và các quy 

định pháp luật có liên quan. 

4. Thực hiện nghiêm các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC: Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nhiệm 

vụ tại Bộ phận một cửa rà soát, cập nhật kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết; thực hiện đúng các quy định trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC; nâng cao việc tiếp nhận và trả kết quả trên cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh. 

5. Tổ chức họp, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên 

quan, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại mà Tổ công tác đã chỉ ra về UBND 

huyện qua Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 16/01/2023. 

6. Giao phòng Nội vụ huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ tại các cơ quan, các xã, thị trấn. 

7. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện  



- Theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định tại Bộ 

phận một cửa.  

- Tổng hợp báo cáo khắc phục các tồn tại của các xã, thị trấn và báo cáo 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

    

 

 

Phạm Văn Long 
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