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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ KIẾN QUỐC

Số:        /BC-UBND

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

Kiến Quốc, ngày       tháng      năm 2022

B¸O C¸o
Kết quả công tác cải cách hành chính, công tác nội vụ

tháng 9 năm 2022

Căn cứ công văn số 10/PNV ngày 15/02/2022 của Phòng Nội vụ huyện Ninh 
Giang về báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác nội vụ 
tháng 9 năm 2022.

UBND xã Kiến Quốc báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách 
hành chính, công tác nội vụ tháng 9 năm 2022 trên địa bàn xã như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
THÁNG 9 NĂM 2022.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính.  
- UBND xã đã chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện các nội 

dung công tác cải cách hành chính đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả gắn với việc 
thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong 
thực hiện công tác cải cách hành chính. 

- Thực hiện chuẩn hoá thủ tục hành chính bằng các quy trình ISO 900:2015 
trên các phần mềm tác nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý. Công khai 
đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cung cấp mẫu đơn, mẫu tờ 
khai tại các quầy hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực. 

2. Cải cách thể chế
- UBND xã chỉ đạo tiếp tục rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật đã ban 

hành thực hiện các quy trình lấy ý kiến để từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật; 

- Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được 
niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.

3. Cải cách thủ tục hành chính
- Về công khai thủ tục hành chính: Niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và 

chính xác các thủ tục hành chính đã được công bố, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá 
nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. 

- Tiếp tục cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban 
hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời đề nghị bãi bỏ hoặc hủy bỏ 
theo quy định, đối với TTHC không cần thiết, không phù hợp.
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UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, 
xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những quy định về cơ 
chế chính sách, thủ tục hành chính theo quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
01 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương, công khai số điện thoại và địa chỉ tiếp 
nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại cổng thông tin điện tử của xã. 

Trong tháng 9 năm 2022 UBND xã không nhận được ý kiến phản ánh, kiến 
nghị của tổ chức, cá nhân về cơ chế, chính sách do cơ quan nhà nước, người có 
thẩm quyền ban hành.

- Việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại xã làm việc 5 ngày trên tuần. Tiếp nhận hồ 

sơ xem xét, giải quyết kịp thời, nhanh gọn, đúng thẩm quyền, những trường hợp 
chưa đủ hồ sơ thủ tục hành chính đều được cán bộ, công chức hướng dẫn bổ sung 
và giải quyết kịp thời. Từ 10/9 đến 09/10 năm 2022 đã tiếp nhận và trả kết quả của 
xã đã tiếp nhận và giải quyết 539 hồ sơ các loại cho tổ chức và công dân, trong đó: 

+ Lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú: 38 hồ sơ  (38 hồ sơ qua dịch vụ công)
+ Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 03 hồ sơ  (Số hóa 03 hồ sơ)
+ Lĩnh vực Địa chính: 0 hồ sơ
+ Lĩnh vực xử lý đơn thư: 0 hồ sơ 
+ Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch: 497 hồ sơ (Số hóa 497 hồ sơ) 
+ Lĩnh vực người có công: 0 hồ sơ;
+ Lĩnh vực An ninh trật tự: 01 hồ sơ ( 01 đối tượng có hành vi hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 
án, khởi tổ bị ban theo quy định của pháp luật )

+ Lĩnh vực khác: 0 hồ sơ
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và số lượng cán bộ, công chức, theo số lượng biên chế được giao và 
gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, ban, ngành trong việc chỉ đạo thực 
hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy;

- Sắp xếp bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã đảm bảo về trình 
độ chuyên môn, đạo đức tác phong làm việc. Tập trung tổ chức thực hiện cơ chế 
“một cửa” “một cửa liên thông” nhằm giảm thời gian giải quyết, tạo sự đồng thuận 
và tin tưởng với công dân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước. 

- 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.Trong tháng 9 năm 2022 không có cán bộ, công chức 
nào vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế làm việc của UBND xã.
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- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan luôn được chú trọng, 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: cán bộ, công chức xã tham gia đầy đủ 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức. 

5. Cải cách công vụ
- Sắp xếp bố trí cán bộ công chức có đủ trình độ, năng lực, đạo đức, tác 

phong để thi hành công vụ;
- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị từng bước nâng cao 

trình độ trên chuẩn, ưu tiên cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo quản lý giai đoạn 2020-2025.

      6. Cải cách tài chính công
- Thực hiện tốt Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP chế độ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 
hành chính Nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức kiểm tra, 
giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện;

- Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị 
sự nghiệp công lập.

      7. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan và 

trực tiếp là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã.
Duy trì áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan UBND xã.
Cán bộ, công chức xã thực hiện cung cấp và sử dụng trang tin điện tử của 

huyện, xã một cách hiệu quả;
II- KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, 

TÔN GIÁO, CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ HỘI.
1. Công tác tôn giáo tín ngưỡng:

Xã Kiến Quốc có 5 ngôi chùa trong đó chùa Kim Liên (thôn Cúc Bồ); chùa Hồng 
Quang (thôn Cúc Thị) và chùa Phúc Khánh thôn Ngọc Chi có 03 nhà sư được bổ 
nhiệm trụ trì được phép hoạt động, không có trường hợp hoạt động trái phép. Có 02 
Ban hộ tự thuộc chùa Sùng Quang thôn Lũng Quý và chùa An Lạc thôn An Cúc. 

2. Công tác quản lý nhà nước về hội
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Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện quản lý nhà nước về hội theo 
quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo 
ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.    

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những ưu điểm
UBND xã bố trí bộ phận tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân phù hợp với cơ sở vật chất hiện có, cán bộ chuyên môn phân công phụ 
trách có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn tốt và có kinh nghiệm công tác để 
tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân theo cơ chế “một cửa”

- Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí tại Trụ Sở 
làm việc của UBND xã đảm bảo trật tự, nề nếp và thuận tiện cho người dân đến giải 
quyết công việc.

- Cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa đi tập huấn nghiệp vụ được thực hiện 
theo kế hoạch của cơ quan cấp trên và cơ quan hành chính có chức năng hướng dẫn 
về chuyên môn nghiệp vụ.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
- Văn bản pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực thường xuyên sửa đổi, 

bổ sung, ban hành mới; quy trình rà soát và yêu cầu tiến độ thời gian của cơ quan 
có thẩm quyền chưa hợp lý dẫn đến việc cập nhật, bổ sung những nội dung mới về 
cải cách thủ tục hành chính đôi khi còn chưa kịp thời hoặc phải làm đi làm lại gây 
tốn kém về chi phí, thời gian và nhân lực.

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong những năm qua còn 
thiếu tính đồng bộ. Đặc biệt là giữa cải cách thủ tục hành chính với cải cách thể 
chế, cơ chế chính sách, đổi mới tổ chức bộ máy, điều chỉnh sự phân công phân cấp, 
đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, xây 
dựng tiêu chuẩn chức danh, vị trí công tác.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác 
nội vụ tháng 9 năm 2022 của UBND xã Kiến Quốc./. 

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Lưu: VP.

tm. ñy ban nh©n d©n              
                 CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường
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