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BÁO CÁO 

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 
 

Thực hiện Công văn số 508/UBND-VP ngày 04/3/2021 của UBND huyện Cẩm 

Xuyên về việc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ công tác kiểm soát TTHC theo quy 

định của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 

22/02/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ 

báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ TTHC năm 2021 tại đơn vị như sau: 

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. 

1. Việc công bố, công khai thủ tục hành chính, danh mục TTHC. 

- UBND xã đã triển khai cập nhật, bổ sung các Thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp xã được UBND tỉnh quy định, tại bảng niêm yết thủ tục hành 

chính tại bộ phận một cửa xã và trên trang thông tin điện tử của xã, tuyên truyền trên 

đài truyền thanh xã kịp thời, đầy đủ đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 

nhân khi đến giao dịch. 

- Trong năm 2021 rà soát niêm yết các TTHC thuộc GD&ĐT có 05 TTHC tại 

QĐ số 2695/QĐ-UBND ngày 28/7/2021; 43 TTHC lĩnh vực Tư pháp –Hộ tịch tại 

QĐ số 3059/QĐ-UBND ngày 30/8/2021, 07 TTHC thuộc lĩnh vực công an tại quyết 

định số 5547/QĐ-UBND, 01 TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại Quyết định 

3200/QĐ-UBND ngày 21/9/2021, LĐTBXH 10 TTHC tại quyết định 3110/QĐ-

UBND ngàu 08/9/2021, 01 TTHC tại Quyết định 3402/QĐ-UBND ngày 11/10/2021. 

Quyết định 1599/QĐ-UBND ngày 21/3/2021. Bảng niêm yết công khai đẹp, dễ nhìn, 

các danh mục rõ ràng, thuận lợi cho người dân tra cứu. 

- Để tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục 

hành chính triển khai đặt hòm thư góp ý ý kiến của công dân tại phòng Tiếp nhận và 

trả kết quả.  

  2. Rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Tổ chức triển khai rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực 

hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: như TTHC ba năm không phát sinh, 

TTHC đủ điều kiện và không đủ điều kiện triển khai dịch vụ công mức độ 3, độ 4 

nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định về thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện 

thực hiện TTHC không cần thiết, không phù hợp, không bảo đảm tính hợp pháp, các 

thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC còn rườm rà, phức tạp, mâu 

thuẫn, chồng chéo, khó thực hiện. Trong năm phối hợp với trường Mầm non, Tiểu 

học thống nhất các giấy tờ về miễn giảm học phí cho học sinh các trường thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo. 



3. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 

Thực hiện Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh 

về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 

Thay thể Quyết định 36 bằng Quyết định 53/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 về quy chế 

tiếp nhận và phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại một cửa, cổng thông tin 

điện tử xã. Trong năm Ủy ban nhân dân xã không nhận được phản ánh, kiến nghị nào 

của các tổ chức, cá nhân bằng văn bản liên quan đến các quy định hành chính. Tiếp 

nhận 02 ý kiến của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri, trả lời xử lý ý kiến tại của công 

dân tại buổi tiếp xúc.  

Tổ chức lấy ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC 

tại Hòm thư góp ý kiến của công dân, lập biên bản và Báo cáo kết quả lấy phiếu đánh 

giá hài lòng người dân hàng tháng đẩy đủ, đúng quy định. Đến thời điểm tháng 11 đã 

lấy phiếu hài lòng của dân 213 phiếu trên 04 lĩnh vực công an, tư pháp, địa chính, 

văn hóa chính sách. 

        4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC: 

 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

một cửa là 1989 hồ sơ, trong đó trực tuyến 62 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 

1885, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 42 hồ sơ.  

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 1.977 hồ sơ; Số hồ sơ gải 

quyết trước hẹn: 13 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hẹn 1.964 hồ sơ. Đang giải quyết 12 

hồ sơ.   Số hồ sơ liên thông 190 hồ sơ: đã giải quyết đúng hạn 178 hồ sơ, đang giải 

quyết 12 hồ sơ.  

Hồ sơ được nhập qua DVC trực tuyến là 1.293 hồ sơ đạt tỷ lệ 65% so với tỷ lệ hồ 

sơ tiếp nhận được. Trả quá hạn 7 hồ sơ, đã có phiếu xin lỗi người dân về chậm trả kết 

quả theo quy định. 

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

        Để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được 

tốt UBND xã chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra tại quyết định số 

32/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc ban hành quy chế thực hiện một cửa, một 

cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả tại bộ phận một cửa. Ban hành các 

quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Thực hiện 

việc tiếp nhận công dân tất cả các ngày làm việc trong tuần, tiếp công dân giải quyết 

tại bộ phận một cửa, không bố trí phòng làm việc riêng cho bộ phận một cửa. 

       6. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

        Triển khai Nghị định số 45/2020-NĐ/CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc 

thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Năm 2021, Ủy ban nhân dân  

xã chỉ đạo công chức chuyên môn nhập hồ sơ giải quyết lên DVC với 1293 hồ sơ, đã 

giải quyết 1288, trả đúng hạn 1281, trả quá hạn 7, đang giải quyết 5. Tỷ lệ giải quyết 

đúng thời hạn đạt 99,4%. Tỷ lệ hồ sơ nộp qua DVC trực tuyến 62 hồ sơ, trong đó 

DVC mức độ 3 là 54, mức độ 4 là 8 hồ sơ, đính kèm kết quả và số hóa 43 hồ sơ thuộc 



lĩnh vực thi đua khen thưởng. Khắc phục được tồn tại hạn chế do UBND chỉ ra đầu 

năm 2021. 

 

7. Công tác truyền thông hổ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:  

        Chỉ đạo thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 

25/01/2021 về việc tuyên truyền CCHC năm 2021. Bố trí cán bộ phụ trách trang web, 

đài truyền thanh. Xây dựng các bài viết tuyên truyền về DVC mức độ 3, mức độ 4 

trên Cổng thông tin điện tử xã, trên bảng điện tử nhằm hỗ trợ hoạt động kiểm soát 

TTHC tại xã. Công khai các văn bản về kết quả kiểm soát TTHC quý, năm 2021 trên 

cổng thông tin điện tử xã.  

8. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC. 

Năm 2021, văn phòng UBND tham mưu xây dựng sáng kiến kinh nghiệm về 

nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã. Hiện đang trình 

Phòng KT&HT huyện thẩm định. 

9. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Chuẩn bị hồ sơ tiếp đón đoàn kiểm tra CCHC, KSTTHC của huyện về kiểm tra 

công tác CCHC năm 2021, ban hành kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 16/8/2021 về 

khắc phục tồn tại CCHC, kiểm soát TTHC đã được đoàn kiểm tra chỉ ra. UBND xã 

chỉ đạo đồng chí Văn phòng phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính thường 

xuyên rà soát, nhắc nhở cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm 

soát TTHC. Đặc biệt là việc thực hiện quy trình tiếp nhận và kiểm soát TTHC giải 

quyết tại bộ phận một cửa, việc ghi đầy đủ thông tin trong sổ tiếp nhận và trả kết quả, 

việc lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC của công việc, khắc phục tình trạng trả quá hạn 

trên  DVC.  

II. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ  KIẾN NGHỊ  

1. Đánh giá chung: 

 Kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2021 đạt được những kết quả nổi bật, 

được UBND huyện ghi nhận, góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 của đơn vị. 

Một số bộ phận chuyên môn đã làm tốt công việc tiếp nhận và kiểm soát, giải quyết 

hồ sơ, lưu trữ đầy đủ, đúng quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC 

tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Niêm yết công khai đầy đủ các danh 

mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt trên 

địa bàn cấp UBND xã, liên thông cấp huyện, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các 

tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.  

2. Khó khăn 

Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC giữa các ban ngành liên 

quan còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện CCHC 

chung của toàn đơn vị. Tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3, 4 tuy đã phát sinh 

nhưng chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. 

Việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC gặp nhiều khó khăn do tính 

chất giải quyết TTHC của một số ngành Tư pháp, Địa chính nhiều hồ sơ nên cập nhật 



còn hạn chế. Trình độ chuyên môn và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ 

chuyên môn trong việc thực hiện số hóa, hồ sơ DVC mức độ 3, độ 4. 

Việc thực hiện hồ sơ bưu chính công ích khó khăn do chủ yếu người dân trong 

xã, địa điểm giao dịch gần, nên tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua bưu chính chưa có. 

3.Nhiệm vụ và giải pháp về kiểm soát TTHC năm 2021 

Tiếp tục bám sát các vản bản quyết định của cấp trên về kiểm soát TTHC v để 

triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả, đặc biệt Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 

53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Thực hiện việc cập nhật các TTHC trên DVC, tiếp tục tuyên truyền tăng tỷ lệ 

TTHC qua DVC trực tuyến mức độ 3,4 đạt 10 tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận tại bộ 

phận một cửa.  

Triển khai thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh 

vực giải quyết TTHC thuộc TTHC.  

4. Kiến nghị và đề xuất 

        Kiến nghị UBND huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt tập huấn chế độ báo 

cáo.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính  

năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ, xin báo cáo để UBND huyện được 

biết./. 
             Nơi nhận:                                                                       
            -Văn phòng UBND huyện; 

            -Chủ tịch, Các ngành liên quan; 

            - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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