
ỦY BAN NHÂN DÂN  
     XÃ YẾT KIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:  101 /BC- UBND                                            Yết Kiêu, ngày  16 tháng 12 năm 2022

 I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)
1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật (QPPL)
Không có nội dung báo cáo 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL
Không có nội dung báo cáo 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC
Không có nội dung báo cáo 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 
Không có nội dung báo cáo 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC
- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp 

nhận mới trong kỳ: 1; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy 
định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 1

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 1; trong đó số đã được đăng tải công khai: 1
- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0
6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận 

trong kỳ: 4,487 (trực tuyến: 3,297; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 1,190); số từ 
kỳ trước chuyển qua: 0

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4,483; trong đó, giải quyết trước hạn: 4,472, 
đúng hạn: 11, quá hạn: 0

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 4; trong đó, trong hạn: 4, quá hạn: 0
7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Ngày 
04/03/2022, UBND xã ban hành Quyết định số 26/QĐ- UBND, ngày 04/3/2022 ban 
hành Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trên địa bàn xã Yết Kiêu năm 2022, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các 
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nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính  và tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành 
chính trên địa bàn xã

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

8/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chỉ đạo các ngành, 
địa phương triển khai thực hiện một số nội dung truyền thông về vai trò, ý nghĩa của 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với công tác cải cách hành chính, 
xây dựng chính quyền điện tử; nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; 
quyền, nghĩa vụ và hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện 
TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm, hành vi không được làm của cán bộ, 
công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình 
thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC 
trên môi trường điện tử... 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan được quan tâm 
và từng bước đầu tư, mua sắm các trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho công tác 
chuyên môn của các bộ phận. Tích cực sử dụng mạng máy tính và intrernet để cung 
cấp thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn. 100% cán bộ, công chức sử dựng 
thành thạo máy vi tính, sử dụng thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản trong trao đổi 
công việc.

Nhiều phần mềm được áp dụng tại UBND xã như: Phần mềm quản lý nhân hộ 
khẩu, phần mềm kế toán, phần mềm về bảo hiểm, phần mềm về quản lý văn bản, phần 
mềm một cửa, phần mềm đo đạc, phần mềm tư pháp - hộ tịch, phầm mềm quản lý cán 
bộ, công chức, viên chức, phần mềm bảo trợ, cổng thông tin điện tử xã Yết Kiêu; đối 
với đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch thực hiện triệt để chữ ký số.
      Nhìn chung việc sử dụng các phần mềm đem lại hiệu quả cao trong giải quyết 
công việc.

- Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích được đảm bảo tốt.

- Trang thông tin điện tử xã Yết Kiêu thường xuyên cập nhập, đưa tin bài, các 
sự kiện, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, huyện và đặc biệt văn bản chỉ đạo của xã được 
đăng tải trên trang hàng ngày.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Chỉ đạo Đài truyền thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC: Thực hiện niêm yết công khai tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử của xã, đồng thời tuyên 
truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC
Chưa có nghiên cứu, sáng kiến cải cách hành chính
11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Thực hiện việc kiểm tra thường xuyên đối với Bộ phận Một cửa xã, các 
bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết thủ tục hành chính; đôn đốc khi thủ 



tục hành chính còn 01 ngày nữa là hết hạn giải quyết, tránh để tình trạng thủ tục 
hành chính quá hạn. 

- Việc khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích, việc xử lý cán bộ, 
công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC: không

- Việc khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích: Làm tốt công tác 
khen thưởng đối với cán bộ, công chức đạt thành tích xuất sắc năm 2022, đề 
nghị Chủ tịch UBND Huyện khen thưởng

- Việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện 
TTHC: không

12. Nội dung khác
UBND xã ban hành các văn bản, công văn đôn đốc Bộ phận Một cửa, các bộ 

phận chuyên môn rà soát công khai các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành 
chính khi tỉnh có quyết định công khai, bãi bỏ, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn.

Các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, liên quan đến lĩnh vực của địa
phương từ đầu năm đến nay UBND xã đã tiếp nhận 1422 văn bản đến, từ tháng 01
năm 2022, UBND đã ban hành: Quyết định =172 quyết định; Báo cáo = 98; Tờ trình
=86; Thông báo = 50; Kế hoạch = 34; Công văn = 53; căn cứ vào yêu cầu của công
việc, các văn bản hướng dẫn, điều hành của UBND xã đều được thông báo, tuyên
truyền trong các cuộc họp, hội nghị và trên hệ thống đài TT của xã để cán bộ đảng
viên và nhân dân nắm được 

- Tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ 
chức 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã được UBND xã thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả, không để người dân phàn nàn, kiến nghị về việc giải quyết các 
TTHC. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo văn 
bản chỉ đạo. Các thủ tục hành chính được đẩy vào phần mềm đầy đủ hơn so với kỳ 
trước.

Tuy nhiên, do phần mềm một cửa chưa phân quyền hết để nhập các thủ tục HC 
cho nên nhiều TTHC được giải quyết nhưng chưa được vào phần mềm

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và công tác chỉ đạo điều hành của 

Ủy ban nhân dân xã; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về quan điểm, nội dung, cách 
làm giữa cấp ủy và lãnh đạo UBND trong việc thực hiện các chương trình về công tác 
cải cách hành chính. Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo việc chỉ đạo thông suốt 
trong toàn bộ hệ thống chính trị của xã.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền định kỳ hàng tháng, quý, năm. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động, giúp 
cho cán bộ, công chức, nhân dân hiểu và tham gia tích cực công tác cải cách hành 
chính.



- Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính định kỳ hàng 
năm; phân công cụ thể cho cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa thực hiện công tác 
cải cách hành chính theo lĩnh vực mà mình phụ trách; thường xuyên tự kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, các nhiệm vụ cải cách 
hành chính được giao; thực hiện báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính theo 
quy định.

- Xây dựng các cơ chế, hình thức thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến và giám 
sát của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, tăng cường đối thoại giữa nhà nước 
với doanh nghiệp và nhân dân. Thực hiện liên tịch với Mặt trận tổ quốc và các Đoàn 
thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, giám sát và tham gia các hoạt động cải cách 
hành chính. Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí, chỉ số đánh giá cải cách hành chính 
hàng năm ở các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra về công tác cải cách hành chính. Thường xuyên 
sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Đưa nội dung cải cách hành chính là một trong các 
tiêu chí cứng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức gắn với 
khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND xã. Chọn chủ đề và phân kỳ hàng năm 
nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã.
 IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND tỉnh có một chuyên trang thống nhất cho cấp xã
tra cứu thủ tục hành chính. Hiện nay tỉnh có hai trang tra cứu thủ tục hành chính
nhưng không thống nhất về số thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã giữa hai trang
rất khó cho cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính và người dân tra cứu.
          Cập nhật kịp thời và chính xác các Quyết định công bố thủ tục hành chính
của UBND tỉnh và các thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh/liên
kết đường link với trang TTĐT của các huyện, các xã để cán bộ, công chức và các
tổ chức, cá nhân làm căn cứ tra cứu dễ dàng, thuận lợi

 Đầu tư kinh phí để  UBND  xã bổ sung trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận 
phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử cấp 
xã.

Hiện nay, người dân chưa có nhu cầu thực hiện việc chứng thực điện tử do các 
đơn vị tiếp nhận hồ sơ chưa tiếp nhận. Do vậy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất 
đến cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tiếp nhận hồ sơ điện tử.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2022 
của Ủy ban nhân dân xã Yết Kiêu./. 
Nơi nhận:
- UBND huyện Gia Lộc;
- Thường vụ Đảng ủy xã;
- Lưu: VT

                                                        CHỦ TỊCH
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