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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ BẮC 

 

Số:50/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

       Kỳ Bắc, ngày 13 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ  

6 tháng cuối năm 2022 

 

      Thực hiện Văn bản số 255/UBND-NV ngày 01/3/2022 của UBND huyện 

về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC và Báo cáo CCHC định kỳ năm 2022, 

Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Bắc báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, UBND xã đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện, cụ thể: 

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/3/2022 về triển khai công tác văn thư 

- lưu trữ năm 2022; 

Tổng đến ngày 10/6/2022 Ủy ban Nhân dân đã ban hành 10 văn bản chỉ 

đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC tại xã.  

2. Cải cách thể chế 

Việc xây dựng kế hoạch, chương trình cải cách hành chính theo sự chỉ 

đạo của các cấp theo đúng thời gian quy định và quy trình soạn thảo văn bản, 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền ban hành, đảm bảo tính 

thống nhất. 

Văn bản ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung phù hợp 

với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.  

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, HĐND, UBND không ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật nào. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Niêm yết công khai, kịp thời các Quyết định công bố Danh mục quy trình 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã để 

người dân, doanh nghiệp biết, cùng giám sát, thực hiện. 

Cập nhật các TTHC được ban hành mới, rà soát và kiến nghị đơn giản hóa 

TTHC theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình 

giao dịch; công khai minh bạch các TTHC và cập nhật, niêm yết kịp thời, đầy đủ 

các TTHC theo thẩm quyền. 

Kết quả thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6 tháng đầu năm 

2022: Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công dân đi vào nề nếp thực hiện 

đầy đủ theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giải quyết thủ tục 
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hành chính; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đầy đủ các sổ tiếp nhận, sổ theo 

dõi giải quyết hồ sơ, phiếu hẹn, phiếu hướng dẫn, bảng niêm yết công khai về 

thủ tục, mức thu phí và lệ phí. Các công chức chuyên môn sau khi tiếp nhận hồ 

sơ, nếu thuộc thẩm quyền của UBND xã thì triển khai giải quyết và trả kết quả 

đúng thời gian quy định, nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp trên quyết định đã 

thực hiện chuyển kịp thời và nhận, trả kết quả cho công dân đúng lịch hẹn. 

UBND xã đã ban hành Quyết định kiện toàn và Thông báo phân công 

nhiệm vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông; niêm yết thời gian làm việc và công bố đường dây nóng công khai tại 

Bộ phận một cửa để Nhân dân biết trong quá trình đến giải quyết thủ tục hành 

chính tại UBND xã Kỳ Bắc. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã tiếp nhận 468 hồ sơ của công 

dân, đã giải quyết đúng hạn 463 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ; hồ sơ quá 

hạn 03 hồ sơ. Hồ sơ trực tuyến mức độ 3 có 146 hồ sơ hồ sơ. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

100% cán bộ, công chức thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan; 

thực hiện tốt thời gian làm việc, phát huy hết vai trò trách nhiệm, thực hiện 

nghiêm sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo xã và cấp trên; không có cán bộ, 

công chức thoái thác, vi phạm, nhũng nhiễu. 

- Tình hình quản lý biên chế cán bộ, công chức và bán chuyên trách xã: 

+ Về cán bộ có: 11 đồng chí 

+ Về công chức có: 09 đồng chí  

+ Về cán bộ bán chuyên trách: 05 đồng chí 

+ Về cán bộ bán chuyên trách thôn: có 12 đồng chí 

+ Hiện nay trên địa bàn xã Kỳ Bắc có 6 thôn.  

5. Cải cách công vụ 

- Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức 

được đề cao, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai, 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; 

 - Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã thường xuyên kiểm tra và đặc biệt 

trong các lần giao ban hàng tuần đều nhắc nhở cán bộ, công chức quan tâm, coi 

trọng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, nhất là giải quyết thủ 

tục hành chính tại một cửa và một cửa liên thông đảm bảo khách quan, dân chủ 

và nhanh gọn; 

 - Thường xuyên quan tâm và giải quyết các chế độ, chính sách, tiền lương 

cho đội ngũ cán bộ, công chức đúng quy định. Trong quý I và quý II đã thực 

hiện nâng lương thường xuyên 03 đồng chí; 

 - Tiếp tục ứng dụng và cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công 

chức, nhằm khai thác có hiệu quả; 

6. Cải cách tài chính công 
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- Thực hiện công tác công khai minh bạch đầy đủ dự toán, thu chi ngân 

sách năm 2022. Thực hiện việc thu chi ngân sách đúng theo Luật ngân sách và 

bám sát dựu toán HĐND xã đảm bảo thu đúng, thu đủ, chi tiết kiệm. 

Quản lý giám sát việc thu chi, không để xảy ra nạn tham nhũng, lãng phí 

tại đơn vị. 

7. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử: 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức; 

các máy tính đã nối mạng thuận lợi cho công việc, đảm bảo đúng tiến độ. Mua 

sắm thiết bị bàn, tủ phục vụ cho nhu cầu làm việc và sắp xếp tài liệu. 

- Tuyên truyền trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử xã về việc 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận một cửa. 

- Chỉ đạo các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa 

phương được kịp thời đăng tải lên trang thông tin điện tử của xã. 

- 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm điều hành công việc trên hệ 

thống thư điện tử của xã. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện việc tiếp 

nhận và trả kết quả qua DVC mức độ 3, 4 còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả 

hệ thống dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, kết hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Việc ban hành văn bản trên phần mền hồ sơ công việc của cán bộ, công 

chức chưa tuân thủ quy trình; đang làm theo quy trình tắt; chưa thể hiện trên 

phần mềm hồ sơ công việc. 

Việc thực hiện áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 còn hạn chế, chỉ mới ở việc ban hành văn bản. 

 2. Nguyên nhân 

 Hệ thống máy móc, trang thiết bị chưa được hoàn thiện, đồng bộ; Phương 

pháp tuyên truyền để người dân tiếp cận các dịch vụ chưa đa dạng và phong 

phú, chủ yếu tuyên truyền dựa vào hướng dẫn của cán bộ tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả. 

Phần lớn cán bộ, công chức, người lao động chưa được đào tạo, tập huấn 

về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, nên rất khó 

khăn trong việc thực hiện. 

Lãnh đạo UBND xã cần quan tâm hơn nữa công tác CCHC; chỉ đạo bám 

sát kế hoạch CCHC của tỉnh, huyện, xã để triển khai thực hiện theo đúng kế 

hoạch đã đề ra. Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản trên 

phần mềm quản lý hồ sơ công việc. 

Tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. 
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 III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CÒN LẠI. 

1. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính 

và trong quá trình xử lý công việc của cơ quan. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, 

cơ sở vật chất cho trung tâm giao dịch một cửa và bộ phận tiếp nhận trả kết quả 

đảm bảo giải quyết nhanh, chính xác công việc 

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC Nhà 

nước năm 2022, khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác CCCHC. 

3. Thực hiện rà soát văn bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành để bổ 

sung, sửa đổi văn bản hết hiệu lực. Rà soát, sửa đổi bổ sung các thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND xã. 

4. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện CCHC. 

5. Triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính bất cập, chồng 

chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

6. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả ứng dụng các phần mềm điều 

hành tác nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, xã (dịch vụ công trực tuyến, Quản lý 

văn bản và HSCV, email, dữ liệu văn bản và các ứng dụng chuyên ngành 

khác…) 

7. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4, dịch vụ Bưu chính công ích 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của 

Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Bắc và một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong những 

tháng còn lại cuối năm 2022. UBND xã báo cáo UBND huyện và các cơ quan 

liên quan để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
 - Phòng nội vụ; 

- Chủ tịch, PCT xã; 

- Các ban ngành; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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