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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 
 

 

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 năm 

2021. Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

2021 như sau: 

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

1. Công tác chỉ đạo điều hành. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành thông báo số 01-TB/ĐU ngày 

20/6/2020 về việc phân công công tác các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Phong nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Ngày 31/8/2021 Ủy ban Nhân dân xã ban hành Quyết định số 130/QĐ-

UBND về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức xã nhiệm kỳ 2021-

2026. 

- Ngày 06/9/2021 Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Kỳ Phong. 

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2021 về tổ chức tiếp công dân, 

đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân năm 2021. 

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 25/01/2021 về thực hiện cải cách hành 

chính năm 2021;  

- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 28/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ 

công tác Tư pháp năm 2021; 

- Kế hoạch: Số 08/KH-UBND ngày 15/02/2021, Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021 xã Kỳ Phong 

- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/02/2021, về kiểm soát TTHC để 

thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại UBND xã. 



 

 

- Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/9/2021, về Triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. 

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

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công dân theo quy 

trình thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết không để người dân phải đi lại nhiều lần  

 Hiện nay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã bố trí 7 cán bộ, công chức 

và do Đồng chí Nguyễn Đình Chiến – Phó chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ 

trách.  

- 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 bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả. 

         3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC: 

 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC từ ngày 15/12/2020 đến ngày 

15/12/2021 là 2568 hồ sơ. ( Tiếp nhận trước kỳ 3, Trong kỳ 2565 Hồ Sơ) 

Trong đó: 

- Số hồ sơ đã giải quyết: Trước hạn 1866 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 72,6% so với 

tổng HS đã nhận); đúng hạn: 639 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 24,8 % so với tổng HS đã 

nhận); quá hạn 50 hồ sơ (chiếm 0,19%) 

+ Tổng số hồ sơ của UBND xã Kỳ Phong đang giải quyết 13 hồ sơ. Trong 

đó: 

- Số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 12 hồ sơ  

- Số hồ sơ đang giải quyết quá hạn 01 hồ sơ  

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 năm 2022 

1. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn bản 

chỉ đạo của UBND xã về công tác kiểm soát TTHC. 



 

 

2. Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai  các danh mục TTHC khi có thay 

đổi, bổ sung, hư hỏng. 

 3. 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.  

4. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của xã trên hệ thống 

loa phát thanh xã, trang thông tin điện tử để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo 

điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải 

quyết TTHC..  

Trên đây là  báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong/. 

Nơi nhận:  
- UBND huyện; 

- Lưu: VP/UBND. 
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