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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ KIẾN QUỐC

Số:         /BC-UBND

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

               
                Kiến Quốc, ngày          tháng        năm 2022

BÁO CÁO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022

Căn cứ công văn số 170/UBND-NV ngày 31/8/2022 của Phòng Nội vụ 
huyện Ninh Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 
quý III năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
- Thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải 

cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022. UBND xã Kiến Quốc đã ban hành và 
chỉ đạo các văn bản sau: Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 
về cải cách hành chính nhà nước xã Kiến Quốc năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-
UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà 
nước trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2022; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 
15/02/2022 về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch số 10/KH-
UBND ngày 20/01/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 
2022; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2022 về triển khai thực hiện Quyết 
định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP 
của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ 
về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã; Kế hoạch số 
25/KH-UBND ngày 15/02/2022 về phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở 
xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 02 ngày 
10/01/2022 của UBND xã về kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật.

- Công tác tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính:
Trong quý III năm 2022, Đài truyền thanh đã tuyên truyền 07 tin, bài có nội 

dung về CCHC, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, nhất là đẩy 
mạnh tuyên truyền việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây 
dựng chính quyền điện tử, chính quyền số như: Hướng dẫn công dân số hóa hồ 
sơ,…Nhận thức được tầm quan trọng, cấp thiết của việc cải cách hành chính nhằm 
xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu 
quả, đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có phẩm chất và năng lực, đáp 
ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Địa phương thường xuyên 
tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp UBND xã, hội nghị quân - dân chính, 
hội nghị Đảng ủy mở rộng, trên đài truyền thanh xã về công tác cải cách hành 
chính để Đảng viên, cán bộ trong địa phương nắm rõ và thực hiện.

+ UBND xã thường xuyên đôn đốc các bộ phận thực hiện cải cách hành 
chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 
về công tác cải cách hành chính theo yêu cầu của UBND huyện.
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 Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND 
huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. Số nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch 
UBND huyện giao trong quý 3/2022 (tính từ ngày 10/6/2022 đến hết ngày 
09/9/2022) là 20 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ đã hoàn thành là 20 nhiệm vụ. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
1. Cải cách thể chế
- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
+ Thực hiện Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020); Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm Ủy ban nhân dân xã không ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật nào.

- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật. UBND 
xã đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 15/02/2022 về thực hiện công tác 
theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2022 về thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022; Kế hoạch số 03/KH-UBND 
ngày 10/01/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 
22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về hướng dẫn 
thi hành quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã.

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. UBND xã đã 
ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 15/02/2022 về phổ biến giáo dục pháp 
luật hòa giải ở cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Trong 
quý 3 năm 2022 xã đã tổ chức 01 hội nghị cho 65 lượt người dự tìm hiểu pháp luật; 
thông qua công tác truyên truyền đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, nhân dân 
trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. 

- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Số 
lượng văn bản đã được kiểm tra, rà soát; tiến độ, kết quả xử lý văn bản sau kiểm 
tra, rà soát; kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật). UBND xã quán 
triệt, triển khai các nội dung của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 
của Văn phòng Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử 
dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh 
đến đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc các 
cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo công chức chuyên 
môn rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối làm công tác 
KSTTHC và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã năm 2022. Chỉ đạo các công 
chức chuyên môn thuộc UBND xã xây dựng Kế hoạch, thực hiện rà soát các thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 
2022, UBND xã không đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nào thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

2. Cải cách thủ tục hành chính
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Thực hiện Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang, 
UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND xã 
Kiến Quốc về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông năm 2022 trên địa bàn, quán triệt, triển khai các nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của văn phòng chính phủ về quy định chế 
độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của 
văn phòng chính phú, UBND tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ 
tiếp nhận, giải quyết TTHC tại UBND xã.

Chỉ đạo tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối 
KSTTHC và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã năm 2022. Xây dựng kế 
hoạch, thực hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Kết quả 
trong 9 tháng dầu năm 2022, UBND xã không đề xuất phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa TTHC nào thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã  132 thủ tục
Số lượng TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương cấp xã là 

14 TTHC thuộc thuộc lĩnh vực quân sự.
Kết quả thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
+ Số TTHC được thực hiện theo cơ chế 1 cửa là 132 thủ tục
+ Số TTHC thực hiện theo cơ chế 1 cửa liên thông là 14 thủ tục 
Tình hình tổ chức và hoạt động của của bộ phận 1 cửa : ban hành Quyết định 

số 24/QĐ-UBND ngày 15/2/2022 của UBND xã về kiện toàn bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả xã gồm 07 đ/c (gồm 01 đ/c lãnh đạo làm trưởng bộ phận, các thành viên 
gồm: Công chức Văn phòng – Thống kê, Tài chính - Kế toán, Văn hóa – Xã hội, 
Địa chính –Xây dựng và Môi trường, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã, Trưởng 
công an xã. Bộ phận có xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động .

Cán bộ, công chức tại bộ phận 1 cửa duy trì lịch trực, hướng dẫn công dân, 
tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ TTHC theo đúng thời gian quy định, hàng tháng 
có báo cáo thống kê, họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại và triển 
khai nhiệm vụ tháng tiếp theo.

 UBND xã chưa có phòng 1 của theo đúng quy định, về máy móc cơ sở vật 
chất cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ giải quyết TTHC, được trang bị 05 máy tính, 4 
máy in, 1 máy scan, có đầy đủ bàn ghế cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ 
và phục vụ người dân đến giao dịch. 

Về chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của xã thực hiện theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của 
UBND tỉnh Hải Dương quy định về mức hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hải Dương. Hiện nay thực hiện hỗ trợ cho 03 
đ/c ( Công chức văn phòng HĐND & UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, công 
chức Văn hóa – Xã hội trực tiếp làm lao đông thương binh xã hội).
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* Kết quả giải quyết TTHC tại UBND xã:
+Số hồ sơ tiếp nhận giải quyết: 920 hồ sơ 
+ Số hồ sơ giải quyết số hóa: 920
+ số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn: 920 
+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan đến quy định TTHC. 
Trong quý 3/2022, UBND xã không nhân được phản ánh kiến nghị nào của 

tổ chức, công dân đối với những quy định về cơ chế, chính sách, TTHC do cơ quan 
nhà nước và người có thẩm quyền ban hành.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tại địa phương luôn được chú trọng, quan 

tâm, sắp xếp theo đúng vị trí, việc làm, bằng cấp, năng lực nhằm xây dựng bộ máy 
hành chính nhà nước cấp xã có phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu quản 
lý nhà nước ở địa phương.

- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức cảu cán bộ công chức xã: 

+ Tổng số cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã: 19 cán bộ, công 
chức (Trong đó: Cán bộ 10 người; công chức 09 người)

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức chuyên môn 
thuộc UBND xã được giao 21 biên chế, số biên chế hiện có là 20 người; số biên 
chế còn thiếu là 01 người. UBND xã đã thực hiện nghiêm Kế hoạch số 22/KH-
UBND ngày 10/02/2022 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 
công chức viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2022 đã tiêp nhận 03 công chức được UBND 
huyện điều động về công tác tại địa phương: công chức Tài chính – Kế toán, công 
chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức Địa chính – Xây dựng và Môi trường; 01 công 
chức xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước 
giữa các cấp chính quyền ở địa phương. UBND xã thực hiện đầy đủ các quy định 
về phân cấp quản lý về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, quản 
lý tài chính, tài sản, ngân sách, điều tiết phân cấp 9 nguồn thu và nhiệm vụ chi, đầu 
tư công, quản lý đất đai ...theo các quy định của Trung ương và của UBND tỉnh. 

4. Cải cách công vụ
- Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan 

tuân thủ theo Nghị định số 65/2015/NĐ-CP của chính phủ và văn bản hướng dẫn 
của các cấp có thẩm quyền. Hàng năm UBND xã đều tổ chức hội nghị đánh giá 
phân loại cán bộ, công chức, tuyên dương kịp thời đối với những cá nhân hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan luôn được chú trọng thực 
hiện theo quy định Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 9/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, 
Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về Quy chế văn hóa công sở tại 
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các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện 
Ninh Giang. Cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm chấp hành 
nghiêm giờ giấc làm việc, giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật và 
quy chế của UBND xã, không có đồng chí cán bộ, công chức nào vi phạm kỷ luật 
và quy chế hoạt động của cơ quan. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: UBND xã tạo mọi điều kiện cho cán 
bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng 
lực, trình độ chuyên môn do cấp trên tổ chức. 

5. Cải cách tài chính công
- Duy trì việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các 
xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa 
phương. 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được 
tỉnh, huyện giao. 

Tổng thu ngân sách đến hết ngày 31/8/2022 là:  4.976.613.493 đồng đạt 103 
% so với kế hoạch huyện giao

Tổng chi ngân sách đến hết ngày 31/8/2022 là: 3.641.504.680 đồng đạt 75% 
kế hoạch huyện giao.

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Trong 8 tháng đầu 
năm chưa thực hiện giải ngân đầu tư công. Dự kiến giải ngân đầu tư công năm 
2022 là 6.938,900.000 đồng,

* Trong đó: 
+ Công trình trụ sở công an xã: 3 tỷ đồng
+ Công trình Trường THCS hạng mục nhà vệ sinh 1 tầng móng 3 tầng: 

865,3 triệu đồng.
+ Công trình hạng mục phù trợ trường Tiểu học: 625 triệu
+ Công trình trường Mầm non, hạng mục nhà hiệu bộ: 178,6 triệu đồng
+ Công trình đường giao thông nội đồng: 159,8 triệu đồng
+ Công trình mương tưới nước: 173,2 triệu đồng
+ Công trình trường THCS hạng mục cải tạo nhà lớp học 03 phòng và nhà 

vệ sinh học sinh: 757 triệu đồng
+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính, ngân sách: Không có
- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương 

được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên. Các tài sản 
mới được đưa vào quản lý khai thác sử dụng, tính hao mòn hàng năm. Các tài sản 
hết hạn sử dụng được lập biên bản thanh lý tài sản.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập: 
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên 
quan (Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện): Không có
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6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
- Uỷ ban nhân dân xã đã trang bị hệ thống 15 máy tính 13 máy in và 1 máy 

scan để phục vụ công tác quản lý các văn bản, các tài liệu hành chính của địa 
phương. 

Sử dụng phần mềm  hệ thống quản lý văn bản và điều hành, phần mền quản 
lý tư pháp - hộ tịch; phần mềm kê khai BHXH, phần mềm quản lý cán bộ, phần 
mềm Thi đua khen thưởng…

- UBND xã xác định xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính 
quyền số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành 
chính năm 2022. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 06/KH-UBND 
ngày 14/01/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND trên 
địa bàn xã Kiến Quốc năm 2022; 

- Lập danh sách đề nghị sửa đổi, cấp chứng thư số cho 04 công chức trong 
đó cấp mới 03 và sửa đổi thông tin 01. Đến nay UBND xã, các đơn vị trường học 
đã triển khai và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, 100% cán bộ, công 
chức UBND cấp xã, cán bộ quản lý và văn thư các cấp học trên địa bàn xã đã được 
cấp và sử dụng hộp thư điện tử công vụ; lãnh đạo UBND xã, đã được cấp và sử 
dụng thành thạo chữ ký số chuyên dùng. 

- Trang thông tin điện tử của xã được kết lối liên thông các hệ thống quản lý 
văn bản điều hành từ cấp huyện, tỉnh. Trong quý đã đăng 13 tin bài. Số lượng, chất 
lượng tin, bài được nâng lên.

- Quan tâm đầu tư nguồn lực để tăng cường, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát 
triển các nền tảng công nghệ số, xây dựng phát triển dữ liệu thủ tục hành chính; 
đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ nội bộ trong cơ quan đơn vị nhằm tiết kiệm thời gian, 
thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả; ưu tiên phát triển, cung ứng dịch vụ công trực 
tuyến cho người dân và doanh nghiệp mức độ 3, 4 nhằm từng bước xây dựng và 
phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Trong quý đã bổ sung 01 bộ máy vi tính phục vụ bộ phận một cửa để đảm 
bảo công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

* Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
+ Số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 là  22 thủ tục;
+ Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 22 thủ tục;
+ Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp trực 

tuyến: Không có;
+ Số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 08 thủ tục;
+ Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 08 thủ tục;
+ Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực 

tuyến: Không có.
* Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng dịch vụ phục vụ người dân
- UBND xã thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, xác định rõ nhiệm 

vụ, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để vận hành, giúp giảm thiểu chi phí, 
tăng phần tương tác hoặc cung ứng dịch vụ theo hình thức trực tuyến nhằm tận 
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dụng những bước tiến của công nghệ, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng 
nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Nhất là giúp công dân thực hiện các dịch vụ công trực 
tuyến.

- Trong quý đã tạo tài khoản để chứng thực, số hóa hồ sơ cho 785 công dân, 
đạt tỷ lệ 90%.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Ưu điểm
-  Được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, sự lãnh đạo chỉ 

đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã đã tạo điều kiện 
thuận lợi thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực cải cách hành chính đặc biệt là 
lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, 
chính quyền số.

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các cấp trên rõ ràng, cụ thể 
tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức hội nghị kiểm điểm làm rõ trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác cải 
cách hành chính năm 2021.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên hệ 
thống Đài truyền thanh xã và trang thông tin điện tử xã, đặc biệt đẩy mạnh tuyên 
truyền thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đạt 99% số hồ sơ thủ tục hành 
chính tiếp nhận trong kỳ báo cáo được giải quyết trước hạn và đúng hạn

- Cán bộ, công chức xã đã sử dụng và khai thác hiệu quả hòm thư công vụ; 
100% số văn bản của xã được gửi, nhận trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

2. Tồn tại hạn chế
- Việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác CCHC tuy 

được thực hiện song chưa sâu kỹ, chưa làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá 
nhân và chưa chỉ rõ biện pháp, giải pháp, lộ trình khắc phục trong thời gian tới;

 - Việc cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền trên trang thông tin điện tử 
chưa đầy đủ, kịp thời; chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh, hội nghị, nhất là chưa tập trung tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 đến người dân và tổ chức, doanh nghiệp; 

- Nhận thức về công tác CCHC của cán bộ, công chức còn hạn chế; chưa 
tích cực, chủ động nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của 
huyện trên các lĩnh vực cải cách hành chính trong quá trình triển khai, thực hiện; 

- Việc công chức được điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định 
nên những công chức mới đảm nhiệm chưa nắm rõ nhiệm vụ công việc mới, chưa 
có kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục 
hành chính nói riêng. 

-  Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính và 
hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu, trụ sở 
làm việc cũ xuống cấp, xã hiện nay vẫn còn phải tận dụng phòng làm việc sẵn có 
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của UBND xã với diện tích nhỏ, chật chội để bố trí nơi làm việc của Bộ phận một 
cửa và thiếu các trang thiết bị văn phòng cần thiết, chủ yếu tiếp nhận và trả kết quả 
trực tiếp tại bộ phận Văn phòng - Thống kê và Tư pháp hộ tịch. 

- Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa 
thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa 
thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận này, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

- Kinh phí đầu tư cho cải cách hành chính nói chung và đầu tư cho bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả một cửa chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 
1. Tăng cường vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền về công tác 

cải cách hành chính, công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, 
công chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo 
của Trung ương và của tỉnh, huyện. 

2. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công bố công khai thủ thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết. Lấy mức độ hài lòng của người dân là thước đo chất 
lượng, hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã; đồng 
thời là cơ sở để đánh giá năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình 
thực thi công vụ.

3. Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong việc quản lý hành chính, sử dụng hiệu quả phần mền quản lý văn bản, phần 
mềm tư pháp - hộ tịch, phần mềm bảo hiểm xã hội…Thường xuyên đăng bài, đưa 
tin về cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh xã.

4. Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán 
bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính. Kịp thời biểu dương khen thưởng 
những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính./.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III  
năm 2022 của UBND xã Kiến Quốc./.     

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT,UBND xã.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                 Bùi Văn Cường
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