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BÁO CÁO 

Kết quả Khắc phục tồn tại Cải cách hành chính năm 2021 

 
       

Căn cứ kết quả thẩm định công tác CCHC của xã đạt 62,36/100 điểm, xếp vị 

trí thứ 18 mà UBND huyện đã chỉ ra. Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phong báo cáo kết 

quả khắc phục những hạn chế tồn tại như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát công tác CCHC đã được triển khai thực hiện 

thường xuyên; Đảng ủy - UBND xã tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo điều 

hành về công tác cải cách hành chính; công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

được cải thiện, các nội dung kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính chuyên 

trang TTĐT xã. 

2. Công tác cải cách thể chế: 

Năm 2022, UBND xã đã ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản xử lý/ 

kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. 

Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện văn bản QPPL trên địa bàn xã: 

năm 2022, UBND xã đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của huyện trên địa bàn xã. Nhờ 

đó, công tác thi hành pháp luật đã đạt được kết quả nhất định, việc thực thi công vụ 

của cán bộ, công chức, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được 

nâng cao, góp phần vào việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên 

địa bàn. 

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính: 

Ban hành Tự kiểm tra Kế hoạch, báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2022 

4. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 

Cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. 

Đội ngũ  có 100% cán bộ công chức đạt chuẩn theo quy định 

5. Cải cách công vụ 

Lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, tuy nhiên chưa đủ 12 thành phần hồ sơ 

theo quy định số 06 của Bộ Nội vụ. 

6. Hiện đại hóa nền hành chính: 

- Ứng dụng CNTT: Văn bản đi đã thực hiện ký số tuy nhiên một số văn bản chưa 

đ ng quy tr nh tham mưu, ký duyệt, ban hành và chưa đạt t  lệ 100% trên hệ thống. 

- T  lệ nhập hồ sơ DVC chỉ đạt thấp. 
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- Chất lượng Trang TTĐT: đã cập nhật thông tin, tuy nhiên một số nội dung 

chưa cập nhật có thông tin như: Quy hoạch, Ngân Sách, Kết quả xử lý kiến nghị, khen 

thư ng, k  luật, lịch công tác... 

-  Hồ sơ DVC TT mức độ 3, mức độ 4 đã có chuyển biến nâng nhưng so với 

t  lệ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vẫn chưa đạt yêu cầu. 

- Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng 

mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001: 2015. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ CHƯA ĐƯỢC KHẮC PHỤC: 

1. Tồn tại, hạn chế: 

- Sự tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế xã hội của xã 

còn thấp. 

- Thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 không có phát sinh hồ 

sơ trong năm; 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích (BCCI): chưa đạt 0%. 

- T  lệ văn bản ký số và chỉ đạo điều hành công việc trên hệ thống còn thấp. 

- Lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, tuy nhiên chưa đủ 12 thành phần hồ sơ 

theo quy định số 06 của Bộ Nội vụ 

2. Lý do: 

- Cơ sơ hạ tầng kỹ thuật   xã chưa đầy đủ, còn thiếu các trang thiết bị để 

phục vụ cho việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.  

- Công tác tuyên truyền về dịch vụ công mức độ 3, 4 đến người dân, doanh 

nghiệp chưa sâu. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng 

cao năng lực chuyên môn cho cán bộ công chức cấp xã; tổ chức bồi dưỡng, tập 

huấn nghiệp vụ về việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công mức độ 3, 4 và 

qua dịch vụ BCCI. 

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục tồn tại cải cách hành chính sau đợt 

thẩm định chỉ số CCHC của UBND huyện và thực hiện Kế hoạch CCHC xã Kỳ 

Phong năm 2022. 

 
 

Nơi nhận: 

- Phòng Nội vụ;  

- TT Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VT. 
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