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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 09/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

       Kỳ Phong, ngày 11 tháng 3 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Cải cách hành chính Quý I/ 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 Phong báo cáo công tác CCHC Quý I năm 2022 như 

sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2022, Ban Chấp hành 

Đảng bộ đã ban hành 01 Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao ý thức 

trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động chính quyền giai đoạn 2021-

2030; UBND xã xây dựng kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 25/01/2021 triển 

khai thực hiện cải cách hành chính năm 2022; 01 công văn số 04/UBND-VP 

ngày 02/3/2022 và 05 kế hoạch liên quan để tổ chức thực hiện về công tác cải 

cách hành chính. 

Sau khi ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, UBND xã đã 

triển khai cho các ban ngành xây dựng kế hoạch của để thực hiện công tác cải 

cách hành chính. Cụ thể:  

+ Văn phòng HĐND - UBND: Tham mưu các nội dung cải cách tổ chức 

bộ máy hành chính, quản lý cán bộ công chức, thực hiện chế độ công vụ và chế 

độ chính sách cho cán bộ, công chức; tham mưu Chủ tịch UBND xã quyết định 

các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện cải cách 

hành chính; đôn đốc ban ngành xây dựng và thực hiện chương trình cải cách 

hành chính.  

Theo dõi, triển khai đến đội ngũ cán bộ công chức, bán chuyên trách ký 

cam kết chấp hành nghiêm túc Quyết định 03 của Bộ Nội vụ, Quyết định 52 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh, Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy; Chỉ 

thị 12 của Ban thường vụ huyện uỷ Kỳ Anh về siết chặt kỷ cương hành chính 

trong đội ngũ cán bộ công chức. UBND xã đã niêm yết nội quy tại trụ sở. 

+ Tư pháp: Tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế.  

+ Tài chính - Kế toán: Thực hiện cải cách tài chính công.  

+ Văn hóa - Xã hội: Xây dựng kế hoạch để tuyên truyền cải cách hành 

chính. Triển khai thực hiện quy chế văn hoá công sở tại UBND xã:  

- Chấp hành chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường 

kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định của cấp trên. Số liệu báo cáo chính xác, 

trục thực, rõ ràng. 
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2. Cải cách thể chế 

- Xây dựng, ban hành các văn bản QPPL của HĐND, UBND xã: Văn bản 

ban hành tại UBND xã chủ yếu là văn bản hành chính thông thường. Văn bản 

ban hành đảm bảo thực hiện pháp luật, chấp hành pháp luật, không trái với các 

nội dung hiến pháp và các văn bản luật quy định. 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.  

Trong quý I năm 2022 UBND xã đã ban hành UBND xã đã ban hành 101 

văn bản (số liệu tính đến ngày 14/3/2022): 19 quyết định, 35 tờ trình, 13 thông 

báo, 08 báo cáo, 08 giấy mời, 14 kế hoạch, 04 công văn. Tiếp nhận, xử lý 233 

văn bản đến. Các văn bản đến được tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao đầy đủ để 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Sau khi xử lý được lưu giữ vào hồ sơ phục 

vụ công tác lưu trữ. Các ban ngành lập sổ đăng ký văn bản đi, đến theo từng lĩnh 

vực chuyên môn. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát các thủ tục hành chính của các cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc công khai minh 

bạch các chuẩn mực, các quy định hành chính, thành phần hồ sơ, quy trình giải 

quyết, phí, lệ phí.... để cá nhân, tổ chức biết và giám sát việc thực hiện. Hình 

thức công khai: Niêm yết tại trụ sở phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND xã. 

Kết quả thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quý 1 năm 2022: 

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công dân đi vào nề nếp, có lịch cụ thể nên 

nhân dân không phải đi lại nhiều, tạo được sự thuận lợi giảm bớt phiền hà cho 

nhân dân. Sau khi được bổ sung bố trí đủ số lượng công chức, UBND xã đã tiến 

hành phân công nhiệm vụ cho các công chức đảm bảo, phù hợp với chuyên môn 

nghiệp vụ. Các công chức chuyên môn sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thuộc thẩm 

quyền của UBND xã triển khai giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định. 

Nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp trên quyết định chuyển kịp thời và nhận kết 

quả trả cho công dân đúng lịch hẹn. 

 Trong quý I năm 2022, UBND xã tiếp nhận 349 hồ sơ của công dân, đã 

giải quyết đúng hạn 343 hồ sơ; hồ sơ trong hạn đang giải quyết 03 hồ sơ; hồ sơ 

quá hạn 03 hồ sơ.  

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

Xã Kỳ Phong hiện nay có 11 công chức và 10 cán bộ; đối chiếu theo quy 

định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Thông tư số 13/2019/TT-BNV 

ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ thì hiện nay Kỳ Phong đang còn thiếu 01 cán bộ 

tại vị trí Chủ tịch MTTQ xã. 

Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2022-

2027 đảm bảo và đúng định hướng; tổ chức kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.  
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Đội ngũ cán bộ bán chuyên trách được thực hiện đảm bảo theo tinh thần 

Nghị quyết 258/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

5. Cải cách công vụ 

Rà soát và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; cử 01 công 

chức Tư pháp – hộ tịch và 02 công chức Văn phòng – thống kê tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ. Tiếp tục cử đào tạo 02 đồng chí tham gia học lớp Đại học hệ 

vừa học vừa làm. 

Việc xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ, phân công cán bộ quản lý hồ 

sơ và cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ các 

chính sách đối với cán bộ, công chức.  

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ công chức được tổ chức nghiêm túc, 

đánh giá thực chất tinh thần thái độ, năng lực công tác và mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của từng cán bộ công chức. 

Đội ngũ cán bộ công chức có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu thực 

hiện tốt các nhiệm vụ.  

Các cán bộ công chức chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc. Phục tùng 

sự phân công điều động của lãnh đạo cơ quan. Tinh thần, thái độ phục vụ tổ 

chức, người dân được nâng cao. Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách 

nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, người lao động khi tham gia giải quyết hồ sơ, 

công việc của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền. 

6. Cải cách tài chính công 

Tham mưu và xây dựng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 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: 

Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật CNTT tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả theo hướng hiện đại. 

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. 

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 áp dụng và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 còn mang tính chung chung, chưa rõ nét. 
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 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. 

 III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II/2022 

1. Thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra công tác cải cách hành chính; tiếp tục 

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

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

3. 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. 

4. 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…) 

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

3, 4, dịch vụ Bưu chính công ích 

6. Thực hiện nghiêm quy trình xây dựng và ban hành văn bản của HĐND, 

UBND./. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC Quý I/2022 của Ủy ban 

Nhân dân xã Kỳ Phong và một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới. 

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. 
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KT. CHỦ TỊCH 
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