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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số:44/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Phong , ngày 01 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra Cải cách hành chính 

5 tháng đầu năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND xã về 

việc Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2021  và 

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/3/2022 về việc kiểm tra, tự kiểm tra thực 

hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết 

quả tự kiểm tra CCHC trên địa bàn xã như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 - Đảng ủy, UBND xã đã ban hành văn bản để chỉ đạo, điều hành việc thực 

hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã.(Có văn bản kèm theo) 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

1. 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. 

- Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật: Hàng tháng UBND xã tổ 

chức ngày pháp luật, tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, lồng ghép 

phổ biến các quyết định công bố thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành. 

Tuy nhiên việc tuyên truyền chỉ dừng lại ở mức cán bộ công chức, cán bộ cốt 

cán toàn xã, việc tuyên truyền cho nhân dân còn hạn chế, chưa có hình thức đổi 

mới để nhân dân hưởng ứng tham gia.  

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

quy phạm pháp luật nào. 

2. Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông. 

2.1. Cải cách thủ tục hành chính: Việc niêm yết, công khai, minh bạch 

thủ tục hành chính tại UBND xã đã niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ 

tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.  
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Kịp thời 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. 

2.2. Thực hiện một cửa, một cửa liên thông: 

- 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 

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. 

- Từ ngày 01/01 đến ngày 30/5/2022, UBND xã đã tiếp nhận 788 hồ sơ; 

trong đó có 581 hồ sơ giải quyết trước hạn; 200 hồ sơ giải quyết đúng hạn; quá 

hạn 06 hồ sơ; trong hạn 01 hồ sơ. Hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3 có 155 

hồ sơ. (Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:  

 + Cơ sở vật chất được UBND xã bố trí đầy đủ trang thiết bị để phục vụ 

công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính, cụ thể: mỗi công chức 

tiếp dân đều có 01 máy tính làm việc có kết nối Internet; 01 bộ máy tính  để 

phục vụ người dân tra cứu văn bản, TTHC, truy cấp Internet và thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 01 bàn và 10 ghế, các văn phòng phẩm (như bút 

viết, bàn ghim, keo dán, kéo...) phục vụ người dân ghi chép, các biển bảng niêm 

yết, công khai phí, lệ phí và công khai các TTHC theo đúng quy định để người 

dân thuận tiện tra cứu. 

 + Phân công đội ngũ cán bộ, công chức và thời gian làm việc:  

 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 Phong (có hồ sơ kèm theo) 

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: 



3 

 

+ Về cán bộ có: 11 đồng chí 

+ Về công chức có: 11 đồng chí  

+ Về cán bộ bán chuyên trách xã: 06 đồng chí  

+ Về hợp đồng có: 01 đồng chí (HĐ địa chính) 

+ Về cán bộ bán chuyên trách thôn: có 16 đồng chí 

+ Hiện nay trên địa bàn xã Kỳ Phong có 10 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 05 đồng chí, chuyển xếp lương do thay đổi chức 

danh cho 02 đồng chí, chuyển xếp lương theo bằng Đại học cho 02 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: 

 - Thực hiện công tác công khai minh bạch đầy đủ dự toán, thu chi ngân 

sách năm 2022. 

 - Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và các văn bản liên quan để 

thực hiện đầu tư công tại xã đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định; 

 - HĐND, UBND xã đã ban hành Nghị quyết dự toán thu chi và phân bổ 

ngân sách năm 2022, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025.  

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

7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị 

- 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. 

- 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. 

- Kịp thời ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ đầu 

quý I năm 2022. 

 7.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị:  
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 Đã ban hành kế hoạch. (có kế hoạch kèm theo) 

 8. Về phát triển kinh tế xã hội: 

- Tổ chức tuyên truyền các đến người dân về Luật đất đai, tài nguyên môi 

trưởng, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chính sách hỗ trợ 

mô hình theo quy định của cấp trên. 

- Theo dõi đôn đốc các ban, ngành, cán bộ, công chức thực hiện tốt các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. 

 9. Công tác thi đua khen thưởng:  

 Ngay từ đầu năm UBND xã đã phát động ký cam kết thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây 

dựng hệ thống chính trị năm 2022 giữa các ban, ngành, đoàn thể và thôn; Phát 

động các phong trào thi đua như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” “Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc”, kịp thời kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã. 

 III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ: 

 Qua kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 

2022 bên cạnh những mặt đã đạt được, cần phải khắc phục mộ số tồn tại sau: 

1. Hồ sơ nhận qua bưu chính công ích còn đạt thấp, cần thực hiện tuyên 

truyền dưới mọi hình thức để mọi tổ chức, cá nhân biết để thực hiện việc 

nhận hồ sơ qua bưu chính công ích. 

2. Lĩnh vực đất đai không có hồ sơ phát sinh trên hệ thống dịch vụ công; 

phiếu tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch chưa 

đầy đủ. 

3. Đề nghị cán bộ, công chức tăng cường sử dụng hộp thư công vụ để 

gửi nhận văn bản, không sử dụng hộp thư điện tử khác để chuyển văn bản nhà 

nước giữa cá nhân với nhau. 

4. 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. 

5. 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. 

III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 
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1. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, mỗi 

cán bộ công chức phối hợp chặt chẽ và tạo sự đồng thuận cao trong thực thi 

công vụ; 

 2. Tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua để công 

tác cải cách hành chính của UBND xã ngày càng tốt hơn; Lấy sự hài lòng của 

người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính 

nhà nước; 

3. 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. 

4. Tăng cường việc ký số các văn bản điện tử; cập nhật các hồ sơ thủ tục 

hành chính trên phần mềm dịch vụ công đầy đủ đúng quy định (yêu cầu các 

loại hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ công phải có phai đính 

kèm hồ sơ, kết quả). 

5. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thực hiện việc tiếp nhận và xử lý 

các hồ sơ trên dịch vụ công, ban hành văn bản điện tử theo đúng thủ tục hành 

chính được quy định.  

6. 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. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính 

tại UBND xã Kỳ Phong./. 

 
Nơi nhận: 
- Đoàn giám sát của huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã; 

- Cán bô, công chức xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Chiến 
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