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TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI 

TRƢỜNG ĐIỆN TỬ 

Quý III/2022 

- Đơn vị báo cáo: 

+ UBND xã Kỳ Châu;  

- Đơn vị nhận báo cáo: 
UBND huyện Kỳ Anh 

 

  

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

(TTHC) 

1. Công khai TTHC, danh mục TTHC 

 Tổng số Quyết định TTHC/danh mục TTHC đã được công khai trong kỳ 

báo cáo: 22 Quyết định của 13 lĩnh vực được niêm yết công khai và 13 thủ tục 

hành chính thuộc 2 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an xã. 

3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 
- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch : Không 

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

Không 

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 
- Không có phản ánh, kiến nghị trong kỳ báo cáo. 

5. 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: 292 (74 trực tuyến, 218 trực tiếp); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 292; trong đó, giải quyết trước hạn: 223, 

đúng hạn: 69 quá hạn: 0 

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

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

TTHC 
- UBND xã đã chỉ đạo cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC thực hiện  tổ 

chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

của UBND xã được UBND tỉnh quy định tại trụ sở UBND xã, đảm bảo điều 

kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.  

- Bố trí 5 đ/c trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, thường xuyên bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn đảm bảo thực hiện việc giải quyết TTHC 

cho nhân dân.  

- Cán bộ, công chức làm việc có thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm 

trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng 

cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

7. Thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử 
- Trong quý III/2022 thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có kết 

quả đạt 25,6% tổng hồ sơ TTHC, có 75 hồ sơ thủ tục hành chính được gửi trực 

tuyến và giải quyết trước hạn và đúng hạn.   
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8. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC: 

- Niêm yết đường dây nóng kiểm soát TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả  

- Công khai trên trang thông tin điện tử của xã 

- Thông báo trên loa truyền thanh của xã 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã đạt 

được những kết quả khả quan. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp 

tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ 

các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh 

phê duyệt tại trụ sở UBND xã, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, 

cá nhân đến giải quyết hồ sơ. Tất cả các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả đều thực hiện phần mềm hành chính công. 

- Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công mức độ 3,4  

còn gặp rất nhiều khó khăn, UBND xã đã thành lập 1 tổ tuyên truyền và cử 1 đ/c 

cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, mua sắm máy 

tính, máy scan phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

 - Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công mức 

độ 3, 4. Tổ chức ngày hội chuyển đổi số trong đó sẽ hướng dẫn nhân dân tạo các 

tài khoản dịch vụ công Quốc gia và sử dụng tài khoản để thực hiện DVC mức độ 

3, 4. 

 - Cập nhật các bộ thủ tục hành chính mới (nếu có), niêm yết công khai tại 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 

 - Đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, đánh giá mức độ hài lòng của nhân 

dân đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị cấp trên hỗ trợ máy tính, máy in, máy scan cho Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả để thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Xây dựng các bài tuyên truyền trên loa truyền thanh, trang thông tin điện 

tử, mạng xã hội để tuyên truyền nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4. 

 
Nơi nhận:       
- UBND huyện; 
- Lưu VT. 

- Gửi: VB điện tử./. 

                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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