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BÁO CÁO
Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước;

 Công tác tổ chức và hoạt động của UBND xã Đoàn Thượng năm 2022;
Việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân thiện

 trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025’’

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH 
CHÍNH; CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ NĂM 2022 
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ‘‘CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN TRÊN 

ĐỊA BÀN XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025’’

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; công 
tác tổ chức và hoạt động của UBND xã Đoàn Thượng năm 2022 và triển 
khai Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân thiện trên địa bàn xã giai 
đoạn 2021-2025’’

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
UBND huyện Gia Lộc về cải cách hành chính nhà nước năm 2022, Ủy ban 
nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/12/2021 về kế 
hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Đoàn Thượng năm 2022; Thực hiện Kế 
hoạch số 155/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Gia 
Lộc về thực hiện cải cách hành chính nhà nước huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-
2025. UBND xã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 30/12/2022 về kế 
hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Đoàn Thượng giai đoạn 2021-2025 
trong đó nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện là tiếp tục cải cách 
hành chính mạnh mẽ trên tất cả các phương diện.

- Ngày 07/01/2022, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số: 27/NQ-ĐU về 
việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ 
tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo 
đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong cơ quan nhà nước. 

- Ngày 13/01/2022, tại hội nghị cán bộ xã tháng 01 đã triển khai Kế hoạch 
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số 35/KH-UBND, ngày 30/12/2022 về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 
xã Đoàn Thượng giai đoạn 2021-2025  và kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 
30/12/2021 về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Đoàn Thượng năm 
2022 của UBND xã  để đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ thôn nắm rõ các 
nhiệm vụ cần thực hiện theo kế hoạch đã đề ra đồng thời phát động cán bộ, công 
chức thi đua thực hiện các nhiệm vụ CCHC. 

- Ngay từ khi tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính 
tại xã Đoàn Thượng đã được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy-HĐND, 
sự phối hợp của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và cấp trên; tổ 
chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn và thực hiện đồng bộ; công tác xây dựng rà 
soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải 
quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã đi vào nề nếp; 
đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng 
lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản 
công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý điều hành được chú trọng; đội ngũ cán bộ, công 
chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được củng cố, kiện toàn, đáp 
ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao. Các công chức nghiêm túc 
công khai các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa, một của liên thông.

- Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND 
huyện, Chủ tịch UBND huyện giao: Đối với các nhiệm vụ được UBND huyện, 
Chủ tịch UBND huyện giao về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được 
UBND xã phân công nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn phụ trách từng 
lĩnh vực thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu 
quả. Đồng thời giao cho công chức Văn phòng HĐND-UBND phụ trách theo 
dõi, tổng hợp các nhiệm vụ được giao và các sản phẩm hoàn thành của các công 
chức chuyên môn phụ trách. Tính từ ngày 10/12/2021 đến ngày 23/9/2022 đã 
nhận và thực hiện 33/33 nhiệm vụ được UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện 
giao, đạt tỷ lệ 100%.

(Có biểu mẫu kèm theo)

- Đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được  
triển khai có hiệu quả tại địa phương. 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 
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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”. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết 
các thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" thực hiện tiếp nhận hồ sơ 
trực tuyến của tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch. Do lượng đề nghị giải quyết TTHC 
ở lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch nhiều, UBND xã đã phân công chức Văn 
phòng HĐND-UBND xã phối hợp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực 
hiện lập tài khoản trên công dịch vụ công, số hóa các hồ sơ và hướng dẫn 
tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Mặt khác công chức Tư 
pháp-Hộ tịch tiến hành tiếp nhận hồ sơ giải quyết để đảm bảo thời gian 
các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các TTHC không phải chờ đợi 
lâu. Đây là một mô hình đang được áp dụng đem lại hiệu quả cao tại bộ 
phận một cửa, người dân được tiếp cận với dịch vụ mới.

- Đánh giá việc 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; Quyết 
định Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND 
quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực 
hiện công tác cải cách hành chính do tỉnh Hải Dương ban hành:

 Năm 2022, UBND xã triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện chương 
trình, kế hoạch, quản lý, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa 
phương theo các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách 
hành chính; Thực hiện công tác cải cách hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Quản lý tài chính ngân sách xã; 
Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 
Người đứng đầu cấp xã luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách 
hành chính và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. 

- Việc bố trí nhân lực, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC tại 
xã: UBND xã đã giao cho công tác Tài chính-Kế toán ngân sách xã tham mưu 
phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm. Các bộ 
phận sử dụng nguồn ngân sách thực hiện theo dự toán được phân bổ, thanh toán 
kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định luật ngân sách và 
hướng dẫn của cấp trên.
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- Để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Đảng ủy, UBND 
xã đã tổ chức nhiều cuộc họp về công tác CCHC và các nội dung liên quan đến 
công tác CCHC. Hàng tháng UBND xã họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trong 
tháng và đề ra nhiệm vụ công tác tháng sau, trong đó xá định rõ nhiệm vụ cải 
cách hành chính. Tính đến T9/2022 đã triển khai 11 cuộc họp (1 cuộc họp Đảng 
ủy, 9 hội nghị giao ban tháng, 1 hội nghị triển khai công tác kiểm tra CCHC). 

Hằng quý, 6 tháng các bộ phận chuyên môn đều tổng hợp kết quả thực 
hiện công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách gửi đồng chí 
Văn phòng Đảng ủy-Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Phòng 
Nội vụ.

2. Cải cách thể chế: 

-  Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã: 

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyếtđịnh quy 
phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tuân thủ chặt chẽ trình tự luật định. Đối 
với các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Hội đồng nhân dân và 
UBND thông qua đều tiến hành lấy ý kiến vào dự thảo, đặc biệt đều có ý kiến 
thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và thẩm định của Phòng Tư pháp 
huyện. Nghị quyết, Quyết định quy phạm sau khi ban hành đều được tuyên 
truyền phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh và công bố rộng rãi để tổ chức, 
công dân biết, thực hiện. Chất lượng văn bản được đảm bảo nên sau khi ban 
hành có tính khả thi cao. Từ tháng 01/2022 đến 15/9/2022, HĐND, UBND xã 
không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp- Hộ tịch phối hợp với các tổ 
chức, ban ngành đoàn thể, đài truyền thanh của xã thường xuyên, kịp thời tuyên 
truyền văn bản luật có liên quan tới đời sống nhân dân như: Luật Khiếu nại, Luật 
Tố cáo, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật giao thông, Luật hôn nhân gia 
đình, Luật tín ngưỡng, tôn giáo,.... Giao cho công chức Tư pháp-Hộ tịch tham 
mưu cho UBND xã thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của ngành dọc cấp 
trên giao.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND 
huyện Gia Lộc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn huyện Gia Lộc. Ngày 08 
tháng 3 năm 2022, UBND xã đã ban hành Quyết định số 399/QĐ- UBND về 
việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một 
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cửa, một cửa liên thông năm 2022 tại xã Đoàn Thượng. Trong đó trọng tâm thực 
hiện các nội dung: Hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về 
kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
Nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả thực chất, 
không chạy theo thành tích nhiệm vụ được giao; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị về quy định hành chính.

Trong năm 2022, UBND xã đã công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND xã với các lĩnh vực: Văn phòng; Tư pháp-Hộ tịch; 
Văn hóa-xã hội; Tài chính-Kế toán NS; Địa chính-Xây dựng - NN&PTNT; Nội vụ; 
Công an; Quân sự. Các văn bản của cấp trên để ban hành, triển khai thực hiện, bãi 
bỏ các thủ tục hành chính không còn hiệu lực thi hành được UBND tỉnh bão bỏ; 
Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, báo cáo kết quả thực hiện 
kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND 
xã tiếp tục thực hiện công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử 
xã bằng đường dẫn đến trang cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh 
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời công khai phân công công chức phụ 
trách tiếp nhận, giải quyết từng thủ tục hành chính cụ thể.

Thực hiện việc rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa 
thủ tục hành chính năm 2022:

- Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND xã chỉ đạo 
niêm yết công khai và giải quyết 07 thủ tục hành chính cấp xã (gồm lĩnh vực 
Văn hóa cơ sở, Thư viện, Thể thao); bãi bỏ 07 thủ tục hành chính cấp xã theo 
quy định.

- Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 
Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo niêm yết công khai nội 
dung thủ tục hành chính và tiến hành giải quyết đảm bảo đúng quy định 1 thủ 
tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

- Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 
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Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo rà soát, niêm yết công 
khai nội dung thủ tục hành chính và tiến hành giải quyết đảm bảo đúng quy 
định 13 thủ tục hành chính Lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện và cấp xã.

- Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội; Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo rà soát, niêm 
yết công khai nội dung thủ tục hành chính và tiến hành giải quyết đảm bảo 
đúng quy định 01 thủ tục hành chính Lĩnh vực người có công, 01 thủ tục hành 
chính lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp xã.

- Quyết định số 1910/QĐ-UBND, ngày 07/7/2022 của tỉnh Hải Dương Về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
của Thanh tra tỉnh; Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu Bộ phận một cửa xã tiến hành 
rà soát, niêm yết công khai nội dung thủ tục hành chính và tiến hành giải quyết 
đảm bảo đúng quy định 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân và xử lý 
đơn cấp xã.

- Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu Bộ 
phận một cửa xã tiến hành rà soát, niêm yết công khai nội dung thủ tục hành 
chính và tiến hành giảiquyết đảm bảo đúng quy định chỉ đạo công khai giải 
quyết 09 thủ tục hành chính  Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm 
quyền giải quyết cấp huyện.

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa 
phương: Tổng số TTHC hiện đang áp dụng tại bộ phận một cửa của xã là:138  
TTHC gồm 36 lĩnh vực và 1 TTHC thuộc lĩnh vực công an.

- Tiếp tục thực hiện công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin 
điện tử xã bằng đường dẫn đến trang cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của 
UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang Dịch vụ công tỉnh.

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC: 

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp xã: Việc bố 
trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa đảm bảo theo quy định, cơ sở 
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vật chất, trang thiết bị làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông. Các công chức đều có trách 
nhiệm trong công việc, chu đáo hướng dẫn nhân dân, phần mềm ứng dụng cơ 
bản đáp ứng được điều kiện phục vụ nhân dân, có chế độ hỗ trợ cho công chức 
trực tại bộ phận một cửa UBND xã là 300.000đ một người/ tháng. 

+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: 9 tháng đầu  năm 
2022 (tính từ ngày 10/12/2021 đến ngày 23/09/2022), UBND xã đã tiếp nhận 
giải quyết 1836 thủ tục hành chính. Số hồ sơ đã giải quyết: 1826 thủ tục, trong 
đó giải quyết trước hạn: 1807/1826 đạt tỷ lệ 98,9%, đúng hạn: 19/1826 hồ sơ đạt 
tỷ lệ 1,1%. Hồ sơ gửi lên cấp trên trả lại do không đủ điều kiện giải quyết là 8 hồ 
sơ. Trong đó lĩnh vực Người có công: 5 và Bảo trợ xã hội: 3. Hồ sơ đang giải 
quyết : 02 hồ sơ.

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Kết 
quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 tính từ ngày 10/12/2021 đến ngày 23/09/2022 là 
935 hồ sơ trực tuyến/1836 hồ sơ đạt tỷ lệ 50,92%. UBND xã tiến hành chỉ đạo 
công chức chuyên môn tiến hành số hóa hồ sơ kết quả hồ sơ theo chỉ đạo của 
cấp trên. Kết quả số hóa hồ sơ từ 01/04/2022 đến ngày 23/9/2022: Số hồ sơ số 
hóa đầy đủ thành phần hồ sơ là 784/1342 hồ sơ đạt 58,42%. Số hồ sơ số hóa kết 
quả giải quyết hồ sơ là 380/1340 hồ sơ đạt 28,36%

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 
quan đến quy định TTHC: Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo Bộ phận Một cửa niêm 
yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị ban hành kèm theo Quyết 
định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 
chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  Tính từ 10/12/2021 đến 15/9/2022, UBND  
xã không nhận được phản ánh kiến nghị. 

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: đang từng 
bước thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Công chức chuyên môn tham mưu UBND xã 
thực hiện nghiêm việc báo cáo qua phần mềm baocaochinhphu.gov.vn theo đúng 
quy định.

4. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác sắp xếp tổ 
chức bộ máy hành chính cấp xã và thôn, khu dân cư. 
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Đoàn Thượng gồm 6 thôn, khu dân dư, với tổng số 1991 hộ dân. trong đó 
có thôn Đươi, thôn Thung Độ và thôn Cáy có trên 300 hộ dân, 3 thôn còn lại 
(Lúa, Đĩnh Đào và thôn Tháng) có trên 200 hộ dân và dưới 300 hộ dân. Theo 
quy định, 6/6 thôn trên địa bàn xã không phải sáp nhập hay chia tách. Việc sắp 
sếp bộ máy từ xã đến thôn luôn thực hiện đúng quy định. Đối với những người 
hoạt động không chuyên trách xã, theo quy định tổng số 19 chức danh, được bố 
trí tối đa 11 người. UBND xã hiện nay bố trí 09 người, những vị trí chức danh 
còn lại đều là kiêm nhiệm chức danh. Đối với những người hoạt động không 
chuyên trách thôn, theo quy định mỗi thôn tối đa 3 người, tuy nhiên 6/6 thôn 
trên địa bàn đều sắp xếp trưởng thôn cũng là Bí thư chi bộ thôn. Do vậy mỗi 
thôn chỉ tối đa 2 người. Tổng số những người hoạt động không chuyên trách ở 6 
thôn là 9 người (trên tổng số quy định là 18 người). Mỗi người kiêm nhiệm 
không quá 3 chức danh. Việc sắp xếp bộ máy tinh gọn giúp bộ máy hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả hơn đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm 
chi nguồn ngân sách nhà nước.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế: 

Xã Đoàn Thượng là xã loại II; Biên chế được giao 20 người, trong đó cán 
bộ 11 người, công chức 9 người. Biên chế hiện có 17 người, trong đó cán bộ 10 
người, công chức 07 người, gồm: Văn phòng -Thống kê 02 người: Tài chính - 
Kế toán: 01 người; Văn hóa - Xã hội: 02 người; Địa chính xây dựng: 01 người, 
Tư pháp – Hộ tịch 01 người. Như vậy, theo biên chế được giao, Đoàn thượng 
vẫn thiếu 02 công chức ở 02 chức danh, đó là 01 công chức Chỉ huy trưởng Ban 
chỉ huy quân sự xã, 01 công chức địa chính – xây dựng và môi trường (phụ trách 
nông nghiệp, giao thông thủy lợi, NTM). UBND xã đã đề nghị cấp trên tuyển 
dụng 01 công chức tại vị trí này. Đối với biên chế công chức Chỉ huy trưởng 
Ban chỉ huy Quân sự xã, UBND xã đang hoàn tất thủ tục đề nghị UBND huyện 
ký hợp đồng đối với đồng chí trong diện quy hoạch nguồn tại chỗ của địa 
phương.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Tính đến ngày 15/9/2022 xã có 17 
cán bộ, công chức. Về chất lượng cán bộ, công chức: 16/17  cán bộ, công chức 
xã có trình độ chuyên môn Đại học, 01 đồng chí có trình độ chuyên môn trung 
cấp (Bí thư đoàn xã, hiện đang học Đại học. Dự kiến tháng 10/2022 tốt nghiệp). 
13 đồng chí có trình độ lý luận chính trị trung cấp, 03 đồng chí đang theo học 
lớp trung cấp lý luận chính trị, dự kiến tháng 11/2022 tốt nghiệp, 01 đ/c đã đăng 
ký tham gia lớp TCLLCT khóa tới. Các đồng chí cán bộ, công chức được sắp 
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xếp đúng vị trí, có trình độ phù hợp với chức danh đảm nhiệm. trong quá trình 
công tác đều tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tập huấn 
trong năm theo công văn của cấp trên, đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, thành 
phần.

- Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, UBND xã cử 113 cán bộ, công chức, 
người hoạt động không chuyên trách xã, thôn đi tham dự 24 lớp tập huấn khác 
nhau do cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức. Các đồng chí được cử đi tập huấn đều chấp 
hành tốt quy định của lớp học.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, văn hóa 
ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Ngày 08/3/2021, UBND xã ra quyết định ban hành quy chế văn hóa công 
sở. Ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND xã ra quyết định ban hành quy chế làm 
việc của UBND xã. Các quy chế được gửi tới từng đồng chí cán bộ công chức 
trong xã để nắm được và nghiêm túc thực hiện. Trong năm không có trường hợp 
cán bộ, công chức nào vi phạm quy định của nhà nước, của cơ quan đơn vị.

- Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức.

Đầu năm, UBND xã tiến hành đăng ký thi đua đối với tập thể và từng cá 
nhân lên Phòng Nội vụ huyện và Trưởng khối thi đua. Cuối năm, căn cứ kết quả 
công tác của các cá nhân, Hội đồng thi đua khen thưởng xã tiến hành họp và 
đánh giá bình xét thi đua, làm căn cứ để khen thưởng cuối năm.

6. Cải cách tài chính công

- Thực hiện công khai các quy định về quản lý tài chính ngân sách tại địa 
phương. Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được 
giao. Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tiến độ, kết quả 
thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nhà nước về tài chính, 
ngân sách. Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Kết quả 
thực hiện tự chủ chế độ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng biên chế, kinh phí 
quản lý điều hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 
130/2005 / NĐ - CP ngày 17/10/2005  của phủ Chính và Nghị định số 117/2013 
/ NĐ - CP ngày 07/10/02/2013 của Phủ Chính. Kết quả thực hiện tiết kiệm 
chống lãng phí và các nội dung khác theo Kế hoạch CCHC của huyện và 
phương
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- Đánh giá việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử 
dụng biên chế, kinh phí quản lý điều hành: Trên cơ sở chỉ đạo của UBND 
huyện, UBND xã đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng các ban ngành đoàn 
thể thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và phương án sử dụng tiền tiết kiệm chi từ 
kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước. Hầu hết các ban 
ngành đoàn thể của địa phương thực hiện nghiêm túc và quán triệt toàn bộ cán 
bộ, công chức thuộc đơn vị quản lý. Từ khi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm UBND xã đã tiến hành rà soát lại các biên chế, đánh giá chất lượng 
biên chế, sắp xếp, bố trí biên chế đúng người, đúng việc, đúng năng lực. 

Nhìn chung, việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với địa 
phương  ổn định và phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế 
và kinh phí quản lý hành chính của từng ban ngành đoàn thể trên địa bàn của xã.

Việc thực hành tiết chống lãng phí, sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường 
xuyên và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức: UBND xã đã xây dựng 
kế hoạch và thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 
2022 là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức của 
địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã  
năm 2022. 

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tất cả các lĩnh vực trong quản lý và 
sử dụng NSNN. Chống lãng phí trong việc thực hiện tinh giản biên chế, trong tổ 
chức lễ hội và tiêu dùng của nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán 
triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ.

 * Về thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã có  một số chỉ 
tiêu vượt thu như: Thuế  thu nhập cá nhân, thuế môn bài. Một số chỉ tiêu chưa 
đạt như chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất chưa đạt do chưa thực hiện được đấu giá 
đất, chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng đạt ở mức thấp .

UBND xã quản lý điều hành thu, chi ngân sách theo Luật Ngân sách, chi 
tiết kiệm đúng đối tượng, thông báo cụ thể cho các đơn vị sử dụng ngân sách, 
xây dựng kế hoạch chi cho các ngành trong việc bố trí nhiệm vụ chi của từng 
ngành đạt hiệu quả.

* Thực hiện công khai tài chính theo quy định của Pháp luật: UBND xã 
thực hiện công khai quyết toán, dự toán thu - chi ngân sách, tình hình thực hiện 
dự toán ngân sách nhà nước theo đúng Thông tư số 343/TT-BTC của Bộ Tài 
chính. Khi niêm yết công khai UBND xã tiến hành ra thông báo trên hệ thống 
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Đài truyền thanh xã, lập biên bản niêm yết và kết thúc niêm yết công khai theo 
đúng quy định. 

+ UBND xã đã ra quyết định số: 392/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 
2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc công khai dự toán ngân sách xã năm 2022 
trước khi trình kỳ họp HĐND xã. Quyết định số: 407/QĐ-UBND ngày 24 tháng 
12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc công khai dự toán ngân sách xã 
năm 2022 được kỳ họp HĐND xã phê duyệt. Quyết định số: 1046/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 04 năm 2022của Ủy ban nhân dân xã về việc công khai tình hình 
thực hiện dự toán ngân sách xã  quý I năm 2022. Quyết định số: 1103/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 07 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã về việc công khai 
tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã  6 tháng đầu  năm 2022. Quyết định 
số:1104/ QĐ- UBND ngày 11 tháng 7  năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã về 
việc công khai số liệu quyết toán ngân sách xã năm 2021 trước kỳ họp thứ Tư 
HĐND xã khóa XXVI. Quyết định số: 1115/ QĐ- UBND ngày 25 tháng 7 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân xã về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách xã 
năm 2021 trước kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa XXVI. UBND xã đã tiến hành 
niêm yết công khai tình hình sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

* Việc ban hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài 
sản công theo quy định của pháp luật: UBND xã quản lý và sử dụng tài chính 
công theo đúng định mức tại quyết định số 50/QĐ- TTg của thủ tướng chính 
phủ. Việc quản lý sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025được  
xây dựng cụ thể theo lộ trình hàng năm. Việc quản lý sử dụng tài sản công thì 
theo luật, theo Nghị định 151 /NĐ-CP của Chính phủ. UBND xã đã ra Quyết 
định số: 14/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã về 
việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

 UBND xã đã ra Quyết định số: 07/QĐ-UBND ngày 09 tháng  01 năm 
2020 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại UBND xã Đoàn 
Thượng. Hàng năm UBND xã tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị 
làm việc của cơ quan, có hệ thống sổ sách theo dõi cụ thể việc quản lý, sử dụng 
tài sản của nhà nước đối với từng cán bộ, công chức và người lao động, qua đó 
nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản. Việc thay 
thế, sửa chữa các thiết bị làm việc được làm rõ nguyên nhân hư hỏng, xác định 
rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức và người lao động trong việc quản lý, 
sử dụng tài sản, nếu tự gây hư hỏng sẽ phải bồi thường, do vậy việc quản lý tài 
sản, trang thiết bị tại cơ quan được chặt chẽ, kéo dài tuổi thọ tài sản, thiết bị, tiết 
kiệm việc mua sắm mới.
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- Việc thực hiện kiến nghị, kết luận sau thanh tra, kiểm toán về tài chính 
ngân sách tại đơn vị: Không có.

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

* Ứng dụng công nghệ thông tin: 

- UBND xã đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại xã 
Đoàn Thượng.

100% cán bộ, công chức xã đều được trang bị máy vi tính phục vụ công 
việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin hàng ngày để giải quyết công việc 
cũng như trao đổi thông tin. 100% cán bộ, công chức sử dụng thư công vụ, thư 
điện tử trong trao đổi công việc. 100% các phòng đều được kết nối mạng 
internet để phục vụ quá trình trao đổi công việc.

- Việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được ứng 
dụng có hiệu quả. Từ 01/01/2022 đến ngày 15/9/2022 đã tiếp nhận 948 loại văn 
bản đến và 848 văn bản đi các loại trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, 
trong đó: Quyết định: 641; Thông báo: 48; Kế hoạch 35; Tờ trình: 33; Giấy mời: 
24; Báo cáo: 61; Văn bản khác: 06. Các văn bản được quản lý trên phần mềm  
http://qlvbdh.haiduong.info.vn một cách khoa học, dễ ràng trong việc tra cứu, 
tìm tài liệu cũng như việc thống kê báo cáo. 

- Xã đã triển khai có hiệu quả việc xây dựng nền tảng công nghệ phát 
triển Chính quyền điện tử. Trục chia sẻ tích hợp dùng chung của  Huyện  đã 
được khai báo, kết nối với Trục kết nối liên thông quốc gia, việc triển khai gửi, 
nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia được địa phương thực hiện 
nghiêm túc và ngày càng chuyên nghiệp. 

- Hệ thống thông tin phục vụ các cuộc họp, xử lý công việc trên địa bàn 
xã đang hoạt động có hiệu quả, tác động tích cực đến hoạt động chỉ đạo, điều 
hành của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị góp phần giảm chi phí, thời 
gian xử lý công việc và nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của cán bộ, công 
chức, viên chức, các hệ thống thông tin dùng chung, cơ sở dữ liệu của tỉnh được 
đảm bảo hoạt động tại Trung Tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; triển khai Hệ thống 
thông tin báo cáo tỉnh Hải Dương từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo báo 
cáo định kỳ, được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

- Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin phần mềm một cửa điện tử xã 
đã được nâng cấp một số tính năng kỹ thuật đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chí 
của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành duy 
trì và triển khai đồng bộ trong các cơ quan nhà nước, tỷ lệ ban hành văn bản 
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hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 100% và được xác thực bởi dịch vụ chứng 
thực chữ ký số.

- Về hoạt động của Trang thông tin điện tử cơ bản đáp ứng quy định theo 
Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.  100% các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được công khai đầy đủ, 
đúng quy định trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã Đoàn 
Thượng (địa chỉ Website: http://doanthuong.gialoc.haiduong.gov.vn). Từ 
01/01/2022 đến ngày 15/9/2022 viết và đăng được 132 bài trên trang thông tin 
điện tử của xã ở các lĩnh vực khác nhau, có 16.623 lượt người truy cập. Tiếp tục 
chỉ đạo bộ phận biên tập tăng cường viết bài, đưa tin trên tất cả các lĩnh vực đảm 
bảo chất lượng. 

* Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

- Duy trì và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015: UBND xã tiếp tục ban hành mục tiêu chất lượng năm 
2022 nhằm tiếp tục  áp dụng và cải tiến, duy trì thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015 để áp dụng vào hoạt hành chính tại xã. Ngày 21/01/2022, 
UBND xã đã ban hành Quyết định: 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân xã về 
việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001-2015. Đồng thời xây dựng Kế hoạch số: 
02/KH-UBND, ngày 21/01/2022 về thực hiện và duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015. UBND xã chỉ đạo thực 
hiện việc duy trì, rà soát bổ sung cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 theo kế hoạch đã xây dựng.

8. Về tổ chức và hoạt động của UBND xã 

Ngày 15/11/2021, Ủy ban nhân dân xã Đoàn Thượng đã ban hành Quyết 
định số: 420/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân 
dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó quy định rõ trách nhiệm,phạm vi giải 
quyết công việc của UBND xã, của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND và 
các công chức chuyên môn; Trách nhiệm,phạm vi giải quyết công việc của cán 
bộ không chuyên trách ở xã, thôn; Quy định quan hệ công tác của Ủy ban nhân 
dân, chế độ hội họp, giải quyết công việc; Quy định về quản lý và ban hành văn 
bản của ủy ban nhân dân; Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các thành viên. 
Việc ban hành Quy chế làm việc rõ ràng, quy định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng 
cán bộ, công chức và người lao động cho nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
không còn diễn ra việc đùn đẩy trách nhiệm. 
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UBND xã đã xây dựng Chương trình làm việc số: 01/CTr-UBND, ngày 
05/01/2022 của Uỷ ban nhân dân xã và Chương trình làm việc số: 02/CTr-
UBND, ngày 05/01/2022 chương trình làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND xã năm 2022. Đầu tuần đều xây dựng lịch công tác trong tuần thông báo 
trên trang thông tin điện tử của xã để cán bộ, công chức và người dân lắm được  
liên hệ công tác.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: Ngày 11/6/2020, Chủ tịch UBND 
xã đã ban hành Quyết định số: 70/QĐ-UBND về việc ban hành nội quy tiếp 
công dân tại Phòng tiếp công dân xã Đoàn Thượng. Công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Đoàn Thượng được thực hiện theo Luật 
tiếp công dân, theo nội quy, quy chế tiếp công dân và thực hiện theo Lịch tiếp 
công dân được xây dựng ngay từ đầu năm. Công tác tiếp dân được Đảng ủy - 
HĐND - UBND xã chỉ đạo thường xuyên, các bộ phận được phân công tiếp dân 
đặc biệt là những cán bộ ở cơ sở thôn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân, giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ 
của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm thi hành các quyết 
giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; góp phần 
tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu  biết pháp luật, ý thức 
tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngăn chặn 
và hạn chế vi phạm pháp luật đặc biệt là pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các vụ 
việc xảy ra ở các thôn đều được tiến hành hòa giải ngay từ cơ sở. Chính vì vậy, 
từ đầu năm đến nay xã Đoàn Thượng không có đơn khiếu nại, tố cáo. 6 tháng và 
tổng kết cuối năm UBND xã đều có báo cáo đánh giá về công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo.

9. Thực hiện phân cấp quản lý

- Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch: Hàng năm UBND xã đã chủ động trong 
việc lập quy hoạch và kế hoạch, thực hiện theo đúng phân cấp, nội dung các chỉ 
tiêu kế hoạch được xây dựng trên cơ sở sự chỉ đạo của huyện phù hợp với điều kiện 
cụ thể của địa phương.

- Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản: Bảo đảm sự thống nhất giữa 
các cấp về quản lý đất đai, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh 
giá về đất đai; việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước đã phát huy được tính chủ 
động của chính quyền, của công chức phụ trách lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu 
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lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức và lợi ích 
của nhân dân.

- Lĩnh vực Tài chính- ngân sách: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước phù 
hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, đảm bảo tính chủ động và phù hợp 
với điều kiện của cấp xã.

+ Về quản lý nguồn thu: Xã thực hiện tốt việc quản lý các nguồn thu từ khâu 
lập dự toán giao thu hàng năm đến các nguồn thu phát sinh đều thực hiện thu vào 
ngân sách nhà nước theo quy định của Luật thuế, do đó số thu ngân sách trên địa 
bàn xã đề đạt và vượt dự toán theo huyện giao.

+ Về nhiệm vụ chi: Trên cơ sở nhiệm vụ chi được huyện giao dự toán hàng 
năm, xã đã xác định rõ nhiệm vụ chi ngân sách đại phương, triển khai thực hiện 
phân bổ từ đầu năm cho các tổ chức, ban ngành đoàn thể, các thôn ngay từ đầu năm 
qua đó đã đáp ứng được nhu cầu chi theo quy định kể cả chi thường xuyên, chi đầu 
tư phát triển, chi dự phòng ngân sách,.... do đó đã đảm bảo điều kiện để thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã.

- Lĩnh vực tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: UBND xã đã thực hiện 
nghiêm Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã, ở thôn theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 
06/11/2019.

10. Về kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền 
thân thiện trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025’’

Đảng ủy, UBND xã đã Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ, 
xây dựng kế hoạch thực hiện từ năm 2021 ngay sau khi huyện ủy ban hành đề 
án.

Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện; Để đảm bảo cơ sở vật 
chất phục vụ cho việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa", 
Đảng ủy đã chỉ đạo,UBND xã đã hoàn thiện các hồ sơ trình cấp có thẩm quyền 
cho xây dựng nhà làm việc một cửa và phòng truyền thống UBND xã ra vị trí 
mới. Ngày 04/4/2022, UBND xã đã ký hợp đồng xây dựng nhà truyền thống và 
phòng làm việc một cửa của xã ra vị trí mới trong khuôn viên Trụ sở. Hiện nay 
công trình đang được tiến hành thi công xong phần móng, đơn vị thi công đang 
tiến hành thực hiện việc xây dựng theo thiết kế kỹ thuật dưới sự giám sát của 
đơn vị tư vấn và cán bộ, nhân dân tại địa phương. 
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Đánh giá quá trình triển khai kế hoạch, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng 
viên và nhân dân tại địa phương đều đồng tình nhất trí cao với nội dung kế 
hoạch của Huyện ủy và của Đảng ủy về xây dựng chính quyền thân thiện. Việc 
thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã đem lại hiệu quả thiết thực về công tác cải 
cách TTHC tại cơ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; 
tạo điều kiện tốt nhất cho các tập thể, cá nhân đến giải quyết các TTHC, tạo 
niềm tin vững chắc trong nhân dân, thể hiện chính quyền "của dân, do dân và vì 
dân". Đến nay thông qua việc giải quyết công việc, cán bộ đảng viên và nhân 
dân rất yên tâm tin tưởng và hài lòng về công tác lãnh đạo của Đảng, chính 
quyền, đoàn thể tại địa phương.

II. Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong công tác cải cách hành 
chính; tổ chức và hoạt động của UBND xã năm 2022; triển khai Kế hoạch 
thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân thiện trên địa bàn xã giai đoạn 2021-
2025’’

1. Những tồn tại hạn chế:

- Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp vẫn còn nhiều.

- Việc số hóa hồ sơ tiếp nhận cũng như số hóa kết quả đầu ra còn ít.

- Số hồ sơ hoàn thiện gửi lên cấp trên vẫn còn phải trả về do chưa đầy đủ 
hoặc sai lệch thông tin.

- Nhận thức của một số cán bộ, công chức chuyên môn về cải cách hành 
chính còn hạn chế, có bộ phận chưa nắm rõ để thực hiện theo yêu cầu đề ra.

2. Nguyên nhân:

- Trong quá trình thực hiện do ý kiến chỉ đạo của ngành dọc cấp trên thì 
không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực chứng thực (số 
thủ tục hành chính chủ yếu thuộc lĩnh vực này) dẫn đến tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp còn nhiều.

- Việc số hóa hồ sơ kết quả đầu ra mới thực hiện từ giữa năm cho nên tỷ 
lệ số hóa từ đầu năm đạt thấp.

- Hồ sơ gửi lên cấp trên bị trả lại thuộc lĩnh vực Người có công và bảo trợ 
xã hội chủ yếu do nguyên nhân khách quan đó là sai lệch giấy tờ của công dân 
so với giấy tờ do Sở lao động thương binh xã hội quản lý.
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PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

I. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác cải cách hành chính; tổ chức 
và hoạt động của UBND xã; Kế hoạch thực hiện Đề án ‘‘Chính quyền thân 
thiện trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025’’ trong thời gian tới

1. Nhiệm vụ:

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra nhiệm vụ CCHC tại địa phương; Chỉ đạo 
bộ phận một cửa thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho tổ chức, 
cá nhân tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã đảm bảo chỉ tiêu kế 
hoạch tỉnh, huyện giao.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm mang lại nhiều tiện lợi cho người dân 
và doanh nghiệp.

- Phân công, chỉ đạo các cấp các ngành, các thôn quyết liệt  tuyên truyền 
vận động những công dân chưa làm CCCD phải thực hiện Đề án số 06 dữ liệu 
dân cư theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên để triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ 
thông tin, dữ liệu tổng hợp về dân cư.  

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà "Một cửa" ra vị trí mới để từng bước 
hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại phục vụ cải cách hành chính thực 
hiện Đề án "Chính quyền thân thiện trên địa bàn xã Đoàn Thượng giai đoạn 
2021-2025".

- Các bộ phận chuyên môn tiếp tục thực hiện rà soát, cải tiến quy trình 
giải quyết các TTHC để áp dụng trong việc giải quyết các TTHC phục vụ tổ 
chức, cá nhân. Thực hiện đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo TCVN 9001:2015 tại xã Đoàn Thượng năm 2022.

- Yêu cầu cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, 
thôn tích cực học tập, trao đổi, phối hợp để nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu ngày càng cao về công nghệ số. 

2. Giải pháp:

- Các bộ phận chuyên môn chủ động tự phân tích, đánh giá những kết quả 
đạt được, thấy rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân của những tồn tại, 
hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và xây dựng các giải pháp, cách thức khắc 
phục. 

- Lãnh đạo UBND xã sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi quản lý, đồng thời, tiếp tục có 
những biện pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất 
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lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Xác định lấy 
sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ 
máy hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tập trung khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình 
đẳng, thông thoáng, thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp 
đầu tư kinh doanh trên địa bàn xã. Tăng cường phát huy dân chủ, thực hiện công 
khai, minh bạch, trách nhiệm gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực trong cơ quan và cán bộ, công chức.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm; tăng tính liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đổi mới việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo 
hướng nâng cao chất lượng phục vụ.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; kiểm tra, phát hiện và xử lý 
nghiêm những trường hợp vi phạm trong thi hành công vụ. Nâng cao chất lượng 
phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức trên tinh thần lắng nghe, cầu 
thị, trách nhiệm, hết lòng phục vụ người dân, tổ chức.

- Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, 
Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của cấp trên. 

- Mỗi cán bộ, công chức với tinh thần chủ động phối hợp liên thông, báo 
cáo với cơ quản quản lý trực tiếp cấp trên để được hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp với 
phương châm bắt tay, chỉ việc cụ thể, thực hành hiệu quả nhiệm vụ công việc 
được giao.

II. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp trên quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn  
cán bộ, công chức những công việc liên quan để CBCC địa phương hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. 

2. Đề nghị cấp trên đầu tư kinh phí hỗ trợ để mua sắm cơ sở vật chất, bổ 
sung trang thiết bị cho bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại  
phục vụ cho công chức chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Đức Tòng
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