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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

Quý III năm 2021 tại UBND xã Tứ Cường
( Số liệu từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 14/9/2021)

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng 
Chính phủ 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; Công văn số 321/UBND-VP 
ngày 03/03/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc báo cáo công tác kiểm 
soát TTHC và thực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính Quý III năm 2021. 

UBND xã Tứ Cường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính Quý III, năm 2021 trên địa bàn xã như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC
1. Đánh giá tác động TTHC
UBND xã nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, quy định về kiểm soát thủ tục 

hành chính. Trong quý III năm 2021, UBND xã không tiến hành đánh giá tác động 
thủ tục hành chính đối với các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về 
thủ tục hành chính liên quan.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự 
thảo VBQPPL

Tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo Luật, dự thảo Văn bản QPPL khi 
có yêu cầu.

3. Về công bố, công khai TTHC
- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố 107 thủ tục; trong đó số 

TTHC được công khai: 107 thủ tục.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 107 thủ tục; 
trong đó số TTHC do Trung ương quy định 107; số TTHC do địa phương quy 
định: không.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC
Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch của cấp xã : 07 
Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 07.
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Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên:      ; số TTHC bãi bỏ: 
9; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 0, số TTHC thay thế: 07, số TTHC liên thông: 0, số 
TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 0.

Số tiền tiết kiệm được: không
Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: không
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa 100%.
5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
Trong Quý III, năm 2021, UBND xã Tứ Cường không phát sinh phản ánh, 

kiến nghị nào về thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết.
6. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Trong giải quyết TTHC, UBND xã luôn thực hiện  kịp  thời tiến độ giải quyết 

hồ sơ, rút ngắn thời gian và giảm chi phí nhằm tạo điều kiện  thuận  lợi nhất  cho  
người dân, doanh nghiệp.

Trong Quý III, năm 2021, Bộ phận Một cửa UBND xã Tứ Cường đã tiếp 
nhận 997 hồ sơ (có biểu mẫu kèm theo). Trong đó:

- Lĩnh vực Hộ tịch tiếp nhận: 99 hồ sơ;
- Lĩnh vực Chứng thực tiếp nhận: 894 hồ sơ;
- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội : 04hồ sơ
7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

UBND xã đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 
trên địa bàn xã. Ban hành nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/NĐ-CP. Phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho công chức tại Bộ phận “một cửa” của xã theo lĩnh vực chuyên 
môn phù hợp. Ban hành các Quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
khi có sự thay đổi vị trí chức danh lãnh đạo, chức danh chuyên môn của UBND xã; 
cập nhật lên hệ thống một cửa của xã tài khoản của cán bộ lãnh đạo và công chức 
chuyên môn. 

- Công khai các thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí,lệ phí; Niêm yết 
công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Niêm yết 
công khai mức phí, lệ phí, có hòm thư góp ý, bảng tiếp nhận PAKN về quy định 
hành chính niên yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang 
thông tin điện tử của xã. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm 
bảo đúng quy trình từ công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ 
sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ. Trong quá trình tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ Bộ phận một cửa và bộ phận chuyên môn giải quyết không để xảy 
ra sai sót, do đó không phải làm văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức. 100% hồ sơ được 
trả sớm và trả đúng hẹn, tiết kiệm thời gian, công sức của cá nhân, tổ chức thực 
hiện TTHC. Đa số người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng với thái độ phục vụ 
và thời gian giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa. 
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8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Bước đầu triển khai Nghị địnhh 45/2020/NĐ-CP: 100% thủ tục hành chính 
tại bộ phận một cửa của xã đã thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử dùng chung 
của tỉnh mức độ 1, 2. Chưa phát sinh hồ sơ TTHC mức độ 3, 4.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
UBND xã triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đến tất cả ban, 

ngành, đoàn thể thuộc UBND và các ngành liên quan, đồng thời chỉ đạo Đài 
Truyền thanh xã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác 
KSTTHC đến mọi người dân được nghe và tìm hiểu.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Không
11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC: Chưa thực hiện
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, 

thực hiện TTHC trên môi trường điện từ của cơ quan: UBND xã thực hiện việc 
hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế 
Một cửa, Một cửa liên thông; công khai đầy đủ, kịp thời danh mục TTHC theo quy 
định của pháp luật về kiểm soát TTHC tại Bộ phận Một cửa.

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác KSTTHC, 
triển khai cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường 
điện tử: Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 gặp khó khăn.

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu.
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG QUÝ IV NĂM 2021
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, 
nhất là công tác kiểm soát thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ thi đua quan 
trọng thực hiện nhiệm vụ công tác của UBND xã. 

2. Tiến hành rà soát các nội dung trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải 
cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính của 
Sở để thực hiện, tiến độ thực hiện các công việc kiểm soát thủ tục hành chính, 
nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng; chú ý rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ 
sung, sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp, đáp ứng tốt 
nhu cầu của tổ chức, công dân.

3. Triển khai và duy trì tốt việc vận dụng, áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND xã.

4. Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý IV năm 2021.
IV.KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
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Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm đầu mối 
KSTTHC để nâng cao hiệu quả kiểm soát TTHC tại cơ sở.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính quý III năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 của Uỷ 
ban nhân dân xã Tứ Cường./. 
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND huyện; (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

        Vũ Văn Thủy
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