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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CAO THẮNG

    Số:     /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

           Cao Thắng, ngày     tháng 6 năm 2022

                                                       BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

6 tháng đầu năm 2022 tại UBND xã Cao Thắng

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng 
Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống 
thông tin báo cáo của Văn phòng Chính Phủ; Công văn số 321/UBND-VP ngày 
03/03/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc báo cáo công tác kiểm soát TTHC 
và thực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. 

UBND xã Cao Thắng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC

- UBND xã nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, quy định về kiểm soát thủ tục 
hành chính. 6 tháng đầu  năm 2022, UBND xã tiến hành đánh giá tác động thủ tục hành 
chính đối với các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành 
chính liên quan.

- Chủ động xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Văn bản QPPL khi có yêu cầu.
- UBND xã thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính bảo đảm đầy đủ 

các thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định bảo đảm chính xác, rõ ràng, 
đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực 
hiện, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời cũng là cơ sở, 
tạo điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính của cán bộ, công chức.

- Bám sát các quy định, hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 02/2017/TT- VPCP 
ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính trong đó có nội dung hướng dẫn đánh giá  thủ tục hành  chính và rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính.  

- 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã Cao Thắng đã xây dựng Kế hoạch rà soát, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã. Tổng số TTHC đã được rà 
soát trong 6 tháng đầu năm 2022 là 100% thủ tục; .

- Thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP  ngày 14/02/2008  của Chính phủ 
về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định  hành 
chính; UBND xã niêm yết công khai nội dung, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến 
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nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại tại Thông tư 
02/2017/TT-VPCP và Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của 
UBND tỉnh Hải Dương về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về 
quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022, UBND xã Cao Thắng không phát sinh phản 
ánh, kiến nghị nào về thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết.

- Trong giải quyết TTHC, UBND xã luôn thực hiện  kịp  thời tiến độ giải 
quyết hồ sơ, rút ngắn thời gian và giảm chi phí nhằm tạo điều kiện  thuận  lợi nhất  cho  
người dân, doanh nghiệp.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng  hoạt động của Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là cán bộ, công chức thực hiện việc  tiếp  nhận,  giải 
quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Kịp thời chấn chỉnh 
những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà.

6 tháng đầu năm 2022, Bộ phận Một cửa UBND xã Cao Thắng đã tiếp nhận … 
hồ sơ, trong đó:

- Lĩnh vực người có công: 2 hồ sơ; 
- Bảo trợ xã hội: 51 hồ sơ;
- Lĩnh vực Hộ tịch: 207 hồ sơ;
- Lĩnh vực Chứng thực: 1229 hồ sơ;
( Trong đó hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 được 625 hồ sơ đạt 41,9 %)
100 % hồ sơ đã được cập nhật lên phần mềm một cửa dùng chung của tỉnh Hải 

Dương. 100% hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ 
hài lòng đạt 100%.

- UBND xã đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên 
địa bàn xã. Ban hành nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/NĐ-CP. Phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho công chức tại Bộ phận “một cửa” của xã theo lĩnh vực chuyên môn phù hợp. 
Ban hành các Quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả khi có sự thay 
đổi vị trí chức danh lãnh đạo, chức danh chuyên môn của UBND xã; cập nhật lên hệ 
thống một cửa của xã tài khoản của cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên môn. 

- Công khai các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí,lệ phí; Niêm yết 
công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Niêm yết công 
khai mức phí, lệ phí, có hòm thư góp ý, bảng tiếp nhận PAKN về quy định hành 
chính niên yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin 
điện tử của xã. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy 
trình từ công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ. Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 
Bộ phận một cửa và bộ phận chuyên môn giải quyết không để xảy ra sai sót, do đó 
không phải làm văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức. 100% hồ sơ được trả sớm và trả 
đúng hẹn, tiết kiệm thời gian, công sức của cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC. Được 
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người dân đánh giá sự hài lòng với thái độ phục vụ và thời gian giải quyết các TTHC 
tại Bộ phận một cửa. 

- UBND xã triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đến tất cả ban, 
ngành, đoàn thể và các ngành liên quan, đồng thời chỉ đạo Đài Truyền thanh xã tuyên 
truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác KSTTHC đến mọi người 
dân được biết.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá chung về hiệu quả, mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC, 
triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện 
tử của cơ quan: Nhìn chung hiệu quả công tác kiểm soát TTHC kỳ này so với kỳ 
trước đang có nhiều chuyển biến tích cực, giải quyết TTHC so với trước đây có nhiều 
ưu điểm hơn, thời gian được rút ngắn.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm 
soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi 
trường điện tử: Trong quá trình thực hiện trên môi trường điện tử chúng tôi thấy phần 
mềm chưa thật lô gic, còn quá nhiều thao tác làm kéo dài thời gian giải quyết cho 
một thủ tục nhất là TTHC mức độ 3,4.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt 
là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan trong 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, văn bản 
quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành 
văn bản của chính quyền địa phương. Đảm bảo 100% văn bản được thực hiện đúng 
quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC theo quy 
định; đảm bảo 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật công bố đầy 
đủ, kịp thời; tiếp tục thực hiện Quyết định 876/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy 
định về công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC.

4. Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh việc triển khai, cung cấp, tiếp nhận, giải 
quyết, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định 
số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
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TTHC qua dịch bụ Bưu chính công ích đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã và 
các văn bản chỉ đạo của huyện.

6. Tiếp tục đấy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, tạo sự chuyển biến 
tích cực trong thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện cải cách hành chính. Gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính 
với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 
chức trong thực thi nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

 Đề nghị cấp trên nghiên cứu giảm hoặc bỏ việc lấy ý kiến đánh giá trong  giải 
quyết TTHC, bởi nó thực sự không đánh giá đúng bản chất công việc, mà lại gây 
nhiều phiền phức cho tổ chức hoặc nhân dân đến giải quyết TTHC, vì kéo dài thời 
gian nghiên cứu, đánh dấu, nhất là những công dân cao tuổi hay phàn nàn với nhiều 
lý do khác nhau.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
của Uỷ ban nhân dân xã Cao Thắng; kính mong sự quan tâm tạo điều kiện của văn 
phòng HĐND-UBND huyện, các cấp có liên quan tạo điều kiện để UBND xã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ giao./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND huyện; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VP.

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                      CHỦ TỊCH

               Trần Mạnh Nhường
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