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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN THƯỢNG

Số: 68/BC-UBND

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

               Đoàn Thượng, ngày 15  tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 

Quý III  năm 2022 tại xã Đoàn Thượng

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 138 (Trong đó 
36 lĩnh vực chuyên môn, ngành dọc công an và quân sự cụ thể: 143 TTHC thuộc 
lĩnh vực chuyên môn, 01 TTHC thuộc lĩnh vực Công an và 14 TTHC thuộc lĩnh 
vực Quân sự)

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác 
động: 138

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do bộ, cơ quan 
mình chủ trì thực hiện việc thẩm định: Không

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành 
trong kỳ báo cáo: 1

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố 138 ; trong đó số TTHC 
được công khai 138

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của bộ, cơ quan tính 
đến thời điểm báo cáo: 138; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan: 138

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 138; trong 
đó: số TTHC do Trung ương quy định: 138 ; số TTHC do địa phương quy định: 
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138.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch: 138

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa:138

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên:138; số TTHC bãi 
bỏ:0; số TTHC sửa đổi, bổ sung:0; số TTHC thay thế:0. 

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 100%

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số 
tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua:0; số phản ánh, kiến nghị về 
quy định hành chính:0 ; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính:0.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý:0. Trong đó số đã được đăng tải công khai: 
0

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp 

nhận trong kỳ: 648 (trực tuyến: 478; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 170); số từ 
kỳ trước chuyển qua: 0

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 648; trong đó, giải quyết trước hạn: 633, đúng 
hạn: 15, quá hạn: 0

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0; trong đó, trong hạn: 0, quá hạn: 0

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
TTHC

a) Triển khai cơ chế “Một cửa”

UBND xã thường xuyên, kịp thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp 
thời bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết 
quả tại Bộ phận một cửa xã theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. UBND xã đưa 100% thủ 
tục hành chính thuộc  thẩm quyền ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa (trừ một số 
thủ tục theo quy định tại điển a, b Khoản 5 Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP).

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 
Ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục 
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hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ 
chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả xã. Quân sự xã đưa 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
chuyên môn và Công an đã đưa 01 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa xã từ ngày 
08/4/2022.

Bộ phận Một cửa xã thường xuyên, kịp thời niêm yết công khai thủ tục 
hành chính tại Bộ phận Một cửa xã. Cách thức, vị trí niêm yết đúng quy định, dễ 
tiếp cận, dẫn tra cứu, phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu của người dân.

b) Triển khai cơ chế “Một cửa liên thông”

Hiện nay, UBND xã và các cơ quan có liên quan đang thực hiện theo 
đúng quy định của Thủ tướng và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 
về thực hiện liên thông theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ;

Giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức liên thông: Bộ phận Một cửa 
xã thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức liên thông 
cùng cấp chính quyền và liên thông giữa các cấp. Tổng số thủ tục hành chính 
được giải quyết liên thông với các phòng của huyện như Phòng Lao động- 
Thương binh và Xã hội, phòng Tài nguyên và Môi trường, Liên thông do ngành 
dọc quản lý như Bảo hiểm xã hội, Công an.

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch số: 09/KH/ĐU của Đảng 
ủy xã Đoàn Thượng khóa XXVI về ‘‘Xây dựng chính quyền thân thiện trên địa 
bàn xã Đoàn Thượng, giai đoạn 2021-2025”. Hiện nay đang phối hợp với đơn vị 
thi công tiến hành xây dựng nhà làm việc của bộ phận một cửa của xã theo 
hướng đồng bộ, hiện đại được cấp trên phê duyệt.

Triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến 
tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; Quyết định số 
468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính bảo đảm hoàn thành các mục tiêu được giao.

8. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 
8/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Triển khai 
Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng 
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Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực 
tuyến trong Quý III/2022 (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022) của xã là 
478/648 hồ sơ đạt tỷ lệ 73,77%.

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
kết quả số hóa Quý III/2022 (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022), số hồ sơ 
TTHC số hóa khi tiếp nhận là 490/648= 75.6%; Số hóa kết quả giải quyết 
TTHC đạt 283/648 = 43.67%.

Chỉ đạo triển khai Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 
2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây 
viết tắt là Nghị định số 107/2021/NĐ-CP) và hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 
12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ (sau đây viết tắt là Công văn số 
9318/VPCP-KSTT); Công văn số 764/UBND-VP ngày 23/3/2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương. UBND xã đã triển khai báo cáo qua trang báo cáo chính 
phủ và tiếp tục thực hiện công khai quy trình giải quyết trên trang 
dichvucong.gov.vn để triển khai thực hiện các nội dung theo quy định.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

UBND xã chỉ đạo Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử xã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 
luật về cải cách hành chính và kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Đài truyền 
thanh xã thường xuyên tuyên truyền công tác cải cách hành chính, cải cách thủ 
tục hành chính; duy trì chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính trên Đài 
truyền thanh, trang thông tin điện tử xã và trên các trang  mạng xã hội. Chỉ đạo 
Bộ phận Một cửa xã thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; cán bộ 
công chức thực hiện hỗ trợ người dân lập tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc 
gia, dịch vụ công tỉnh Hải Dương, hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến để 
người dân thực hiện đạt hiệu quả.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 31/12/2021 của 
UBND xã về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn 
xã Đoàn Thượng năm 2002.

Ngày 25/02/2022, UBND xã ban hành kế hoạch số 13/KH-UBND tuyên 
truyền cải cách hành chính xã Đoàn Thượng năm 2022. Tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính góp phần 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy 
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phát triển kinh tế-xã hội của xã. Công tác tuyên truyền được đổi mới và đa dạng 
hóa bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã; tại các hội 
nghị, cuộc họp, các buổi giao ban; qua Trang thông tin điện tử của xã, các trang 
thông tin điện tử, zalo, facebook của các ngành...

UBND xã chỉ đạo Đài truyền thanh xã tập trung tuyên truyền về cải cách 
hành chính, trọng tâm tuyên truyền nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 
2022, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch xây dựng 
Chính quyền thân thiện xã Đoàn Thượng giai đoạn 2021-2025; Các nội dung 
phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, các tiện ích về căn cước công dân 
gắn chíp điện tử cho công dân; Tìm hiểu các thủ tục người dân và doanh nghiệp 
cần biết, thực hiện tại bộ phận một cửa. 

Trong quý III năm 2022, Đài truyền thanh xã tập và phát sóng 03 chuyên 
mục, viết 6 tin bài tuyên truyền CCHC; Trang thông tin điện tử của xã đã viết được 
35 bài tuyên truyền. Đài truyền thanh xã đã tiếp âm Đài cấp trên, phát thanh 
chương trình địa phương, tuyên truyền tin bài về CCHC.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành 
chính:

Năm 2022, UBND xã đã tiếp tục lấy CCHC là một trong những tiêu chí 
quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và 
bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm. 

Phong trào viết và áp dụng sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành 
chính được đẩy mạnh. Năm 2022 đã phân công công chức Văn phòng HĐND-
UBND xã  đăng ký viết sáng kiến “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao 
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại UBND xã Đoàn Thượng”.

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Thực hiện việc kiểm tra thường xuyên đối với Bộ phận Một cửa xã, các 
bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2022, 
UBND xã đã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà 
nước năm 2022; Tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND xã; Tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Chính quyền 
thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025”. Hiện nay các bộ 
phận chuyên môn đã tiến hành tự kiểm tra, báo cáo kết quả bằng văn bản về 
Văn phòng Đảng ủy-Nội vụ tổng hợp báo cáo về huyện.

Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện và xử lý một số tồn tại, hạn chế và chỉ 
đạo tháo gỡ những vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục 
hành chính. Sau kiểm tra đã ban hành Thông báo  kết quả kiểm tra gửi các bộ 
phận và yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại hạn chế. 
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12. Nội dung khác

12.1. Xin lỗi cá nhân, tổ chức khi hồ sơ giải quyết trễ hạn hoặc cán bộ,
công chức vi phạm: Quý III, UBND xã không có hồ sơ trễ.  UBND xã không 
nhận được phản ánh kiến nghị của công dân về vi phạm của cán bộ, công chức.

  12.2. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện Công văn số 186/UBND-VP ngày 07/4/2022 v/v thực hiện số 
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND xã đã chỉ đạo các bộ 
phận chuyên môn thực hiện. 

12.3. Bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính: Thực hiện Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 Ban hành 
Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương; UBND huyện đã ban hành 
quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 phê duyệt danh sách cán bộ, 
công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Gia Lộc. 
Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của xã gồm Chủ tịch UBND xã và 
công chức văn phòng thống kê. Việc hoạt động của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ 
tục hành chính đảm bảo thực hiện theo Quy chế hoạt động của UBND tỉnh.

12.4. Thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND 
tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước về thực hiện công tác cải cách hành chính. Năm 2022, UBND xã triển 
khai, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, quản lý, điều hành thực hiện 
công tác cải cách hành chính tại địa phương theo các nội dung của Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính 
giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh Hải Dương của UBND huyện và UBND 
xã. Hằng năm, xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm soát thủ 
tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính. Hằng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính của xã gửi Ủy ban nhân dân xã. Người đứng đầu UBND xã 
luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, trọng tâm là 
cải cách thủ tục hành chính và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã được UBND xã thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để người dân phàn nàn, kiến nghị về việc giải 
quyết các TTHC. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực 
hiện theo các văn bản chỉ đạo. Các thủ tục hành chính được vào phần mềm đạt 
tỷ lệ 100%.
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III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ phận thực hiện nghiêm túc, kịp thời 
quy định của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn 
nghiệp vụ của Văn phòng chính phủ; hướng dẫn  của cấp trên về kiểm soát thủ 
tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường 
công tác hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận triển khai thực hiện nhiệm vụ và ứng 
dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà 
soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đoàn Thượng năm 2022. 

3. Thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã Đoàn Thượng.

4. Nâng cao nhận thức về kiểm soát TTHC cho cán bộ đầu mối (thông 
qua việc tham gia đầy đủ các cuộc tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về kiểm soát TTHC do cấp trên tổ chức); tăng cường việc phổ biến, 
quán triệt về tầm quan trọng của kiểm soát TTHC đến cán bộ, công chức và 
nhân dân trên địa bàn xã.

5. Thực hiện kịp thời việc công khai TTHC để đáp ứng yêu cầu của cá 
nhân, tổ chức trong việc tìm hiểu, tra cứu TTHC cũng như giám sát việc thực 
hiện TTHC của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Tổ chức thực hiện việc 
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến về quy định hành chính 
và việc thực hiện quy định hành chính theo đúng quy định pháp luật.

6. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức 
theo quy định của pháp luật. Kịp thời chấn chỉnh các hành vi gây phiền hà cho cá 
nhân, tổ chức.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại 
bộ phận "Một cửa" của UBND xã. Chỉ đạo các bộ phận chuyêm môn tích cực 
giải quyết các TTHC đảm bảo các quy định của pháp luật và thời gian quy định, 
không để hồ sơ TTHC quá hạn.

8. Đẩy mạnh thực hiện truyền thông về giải quyết thủ tục hành chính mức 
độ 3 mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích, nâng số hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 và hồ sơ tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai số 
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của huyện.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; Quan tâm bố 
trí kinh phí và thực hiện chế độ đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm 
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vụ kiểm soát TTHC theo chế độ tài chính hiện hành.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Đoàn Thượng về công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính quý III năm 2022.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các công chức UBND xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Đức Tòng
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