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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 
 

 

Số:    /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Kỳ Thư, ngày 16 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 

                           

Thực hiện Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 13/3/2022 của UBND huyện Kỳ 

Anh về việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính, Uỷ ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

 Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 

21/03/2022 của UBND xã về việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều 

kiện thực hiện thủ tục hành chính xã Kỳ Thư năm 2022. Họp triển khai kế hoạch 

đến các ban, ngành về công tác rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều 

kiện thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính. 

2. Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ TTHC 

 Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo Ban Tư pháp; Văn phòng; Văn hóa-chính sách; 

Địa chính; Công an. Rà soát các lĩnh vực Tư pháp-hộ tịch; Lao động thương binh 

xã hội; tài nguyên môi trường; thi đua khen thưởng trong đó tập trung rà soát các 

lĩnh vực Đất đai; bảo trợ xã hội. Kết quả rà soát (Có phụ lục kèm theo) 

 Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định các Thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng lĩnh vực; các ban, ngành thực hiện rà 

soát và thống nhất giữ nguyên các thủ tục hành chính đang thực hiện năm 2022, 

không có ý kiến cắt giảm cũng như bổ sung. 

 3. Công tác tuyên truyền TTHC 

 - UBND xã thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai Bộ danh mục TTHC 

khi có quyết định công bố của UBND tỉnh. Thực hiện công khai bộ thủ tục hành 

chính lên trang thông tin điện tử của xã; bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về việc thực 

hiện TTHC. 

 4. Khó khăn; kiến nghị, đề xuất 

 4.1. Khó khăn, vướng mắc 

 - Thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến còn nhiều lúng túng, 

nhất là các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc thực hiện thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu cải cách. Trình độ 

cán bộ, công chức giải quyết TTHC còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát 

triển. 
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 - UBND xã thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo và thực hiện công tác 

tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của tổ chức, công dân về quy 

trình, thủ tục hành chính tuy nhiên người dân vẫn chưa phát huy vai trò, chưa đóng 

góp ý kiến với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

 4.2. Kiến nghị, đề xuất 

 UBND xã kiến nghị cấp huyện tăng cường, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở đặc biệt trong lĩnh vực 

đất đai để đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. 

 Trên đây là nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư, về công tác 

rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

năm 2022 
 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Duy Thành 
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