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BÁO CÁO 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý 3 năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 253/UBND-VP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

UBND huyện Kỳ Anh về việc thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý 

3 năm 2022. Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện như sau: 

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. 

1. Công tác chỉ đạo điều hành. 

Thành lập Tổ tư vấn tình nguyện hỗ trợ nhân dân thực hiện Dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 gồm 

các đồng chí CBCC trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các trưởng đoàn 

thể (Chủ tịch, Phó CT Hội LH phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư, Phó BT 

Đoàn thanh niên).  

- Thường xuyên rà soát các TTHC đã được công bố Danh mục quy trình 

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

có phương án đề nghị điều chỉnh, thay đổi phù hợp với thực tiễn và đảm bảo 

quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp. Không có thủ tục hành chính phát sinh 

thêm ngoài bộ thủ tục được cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

2. Việc công bố, niêm yết công khai TTHC. 

- Tiếp tục rà soát, 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. 

- Để tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các 

thủ tục hành chính, Uỷ ban nhân dân xã đã đặt hòm thư góp ý tại phòng Tiếp 

nhận và trả kết quả. 

         3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC: 

 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 225 hồ sơ, trong đó : Số hồ 

sơ mới tiếp nhận: 120 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 05 hồ 

sơ. 

 - Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 224 hồ sơ; Số hồ sơ 

giải quyết trước hạn và đúng hẹn 223 hồ sơ, đạt tỷ lệ 91,2%; hồ sơ quá hạn 01 

hồ sơ, chiếm 0,4%;  hồ sơ đang giải quyết trong hạn 01 hồ sơ chiếm 0,4%. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã thực hiện việc tiếp nhận và trả 

kết quả vào tất cả các ngày làm việc đối 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND xã trên tất cả các lĩnh vực: tài nguyên - Môi trường; Tư pháp 

Hộ tịch; Văn hóa - xã hội; Lao động TB&XH; tiếp công dân, v.v. 



 

 

4. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính: 

Trong kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân xã không nhận được bất kỳ phản ánh, 

kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính. 

II. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo: 

- 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. 

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

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. Phấn đấu 30% 

TTHC được cung cấp DVC tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ; 35% hồ sơ, 

TTHC được xử lý trên DVC trực tuyến mức độ 3 và 4.   

- Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức 

bằng hình thức thông báo công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý./. 
Nơi nhận:  
- UBND huyện; 

- Lưu: VP. 
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