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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

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

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

chính trên địa bàn huyện năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Bắc đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND 

ngày 19/05/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Kỳ bắc 

năm 2022. 

Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, UBND xã đã giao Công chức Văn phòng - 

Thống kê xã theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện theo kế hoạch 

đã đề ra. Đồng thời trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định cán bộ, 

công chức kiểm soát TTHC xã gồm 02 đồng chí (Phó Chủ tịch UBND xã và 

công chức Văn phòng - Thống kê xã). 

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

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: Không. 

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

động: Không. 

2. 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: không 

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

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: không; trong đó số 

TTHC được công khai: không. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của xã tính đến 

thời điểm báo cáo có: 175 thủ tục; trong đó số TTHC mức độ 3,4 có: 58 thủ tục. 

3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 



Số TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá; số TTHC và số VBQPPL dự 

kiến sửa đổi, bổ sung, quy định mới theo thẩm quyền; số TTHC và số VBQPPL 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, quy định mới: Không. 

4. 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. 

5. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

 Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định; 

đã tiếp nhận 540 hồ sơ; trong đó lĩnh vực đất đai 11 hồ sơ, lĩnh vực chứng thực 

211 hồ sơ, lĩnh vực hộ tịch 272 hồ sơ, lĩnh vực bảo trợ xã hội 41 hồ sơ, lĩnh vực 

người có công 04 hồ sơ,; giải quyết ngay trong kỳ: 537 hồ sơ; có 03 hồ sơ xử lý 

quá hạn.  

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

TTHC 

- Đã bố trí 05 cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn và chuyên 

nghiệp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định; để thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của xã đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định. 

- Đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn 

trả kết quả, phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 

khi tiếp cận, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời còn kiểm tra, 

giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ TTHC của cán bộ công chức trong quá 

trình thực hiện. 

7. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

  Hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3 có 182 hồ sơ, lĩnh vực hộ tịch 

152 hồ sơ, lĩnh vực đất đai 01 hồ sơ, lĩnh vực BTXH 25 hồ sơ, lĩnh vực người có 

công 04 hồ sơ. 

 8. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:  

 - Tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc giao ban cho các thành phần 

cán bộ, công chức; Bí thư, Trưởng thôn, chi hội trưởng đoàn thể thôn, Hiệu 

trưởng trường học, trưởng trạm y tế, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn về 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.  

9. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Chưa có 

10. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 



- Theo kế hoạch đã ban hành về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 

tại nội bộ cơ quan và dự kiến là quý II/2022; nhưng UBND huyện đã thực hiện 

kiểm tra vào tháng 7/2022 nên dự kiến UBND xã sẽ tổ chức kiểm tra vào quý 

III/2022 để kiểm tra kết quả khắc phục do đoàn của huyện chỉ ra. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có cán bộ, công chức của UBND xã 

vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC trong thực thi nhiệm vụ công 

vụ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

  1. Nhìn chung công tác rà soát, đánh giá TTHC trong thời gian qua đã đạt 

được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được triển khai 

thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm 

chỉ đạo.  

  2.  Cán bộ, công chức làm việc tại một cửa và một cửa liên thông có thái độ 

phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo điều kiện thuận lợi, 

đem đến sự hài lòng cho người dân. 

3. Bên cạnh đó còn có những tồn tại hạn chế: một số thủ tục hành chính dịch 

vụ công mức độ 3, 4 còn rườm rà, yêu cầu scan nhiều loại văn bản đính kèm như 

công nhận thôn văn hóa, gia đình văn hóa… 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ công chức 

về các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công 

tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử. 

- Thường xuyên thực hiện công tác cập nhật, rà soát đề nghị sửa đổi, bổ 

sung hoặc bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý 

để trình UBND tỉnh công bố bổ sung. Thực hiện việc công khai, minh bạch các 

Bộ thủ tục hành chính của tỉnh sau khi được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng qui 

định; nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi tra cứu, tiếp 

cận và thực hiện. 

- Thực hiện việc công khai, niêm yết, tích hợp đầy đủ, kịp thời các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết, thẩm quyền quản lý trên trang thông tin điện tử 

của xã, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của của xã và tại nhà văn hóa 7 thôn khi 

được UBND tỉnh công bố theo quy định. 

- Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác cải 

cách, kiểm soát TTHC. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính đầy đủ theo qui định. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND huyện, Văn phòng UBND huyện mở lớp tập huấn cho các 

cán bộ đầu mối về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 



 Đề nghị cấp trên tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ 

tục rườm rà, không cần thiết gây khó khăn cho công dân; giảm chi phí, rút ngắn 

thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của 

cơ quan nhà nước đặc biệt các thủ tục của lĩnh vực đất đai. Xây dựng, sửa đổi 

các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và 

doanh nghiệp. 

Trên đây là Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2022 của UBND xã Kỳ bắc./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;  

- Cán bộ, công chức xã; 

- Lưu: VT. 

  - Gửi văn bản giấy và văn bản điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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