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BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  09 THÁNG ĐẦU NĂM;
 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Kim Thành về việc Báo cáo kết quả 
thực hiện công tác cải cách hành chính 09 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 
03 tháng cuối năm 2022. UBND xã Tam Kỳ báo cáo nội dung cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.
 Ủy ban nhân dân xã thực hiện chỉ đạo nghiêm túc công tác cải cách hành 

chính theo các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, 
đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả; Tiếp tục triển khai thực hiện theo Căn cứ 
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 
tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 
02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 
số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 
538/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND xã Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 
định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử trên địa bàn xã Tam Kỳ.

- UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 31 tháng  12 năm 
2021 về cải cách hành chính năm 2022; Tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền 
cải cách hành chính số 24/KH-UBND ngày 23/02/2022; Kế hoạch số 16/KH-
UBND ngày 10/02/2022 về việc Kiểm soát thủ tục hành chính và tiến hành tuyên 
truyền sâu rộng tới các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn xã.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc công bố, niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục 
hành chính tại nơi tiếp công dân của xã tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức đến 
giao dịch, liên hệ giải quyết công việc.



II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
1. Cải cách thể chế.
- Hàng năm UBND xã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của 

địa phương.
- UBND xã đã xây dựng kế hoạch về cải cách hành chính năm 2022 và triển 

khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng dẫn của Trung ương, của 
tỉnh, của huyện và của địa phương.

2. Cải cách thủ tục hành chính.
- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: có 110 thủ 

tục, thuộc 29 lĩnh vực bao gồm:
1. Lĩnh vực đất đai: 01thủ tục
2. Lĩnh vực người có công: 06 thủ tục
3. Lĩnh vực hòa gải: 04 thủ tục
4. Lĩnh vực hộ tịch: 19 thủ tục
5. Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 02 thủ tục
6. Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết KNTC: 01 thủ tục
7. Lĩnh vực Đường thủy nội địa: 09 thủ tục
8. Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT: 01 thủ tục
9. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 01 thủ tục
10. Lĩnh vực phòng chống tham nhũng: 04 thủ tục
11. Lĩnh vực thủy lợi: 03 thủ tục
12. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáo: 10 thủ tục
13. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội: 04 thủ tục
14. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 02 thủ tục
15. Lĩnh vực  Giải quyết KNTC: 01 thủ tục
16. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 03 thủ tục
17. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 06 thủ tục
18. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật: 02 thủ tục
19. Lĩnh vực Chứng thực: 11 thủ tục
20. Lĩnh vực đường bộ: 02 thủ tục
21. Lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư: 02 thủ tục
22. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 05 thủ tục
23. Lĩnh vực Thể dục Thể  Thao: 01 thủ tục
24. Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng: 05 thủ tục
25. Lĩnh vực Xử lý đơn: 01 thủ tục
26. Lĩnh vực Việc làm: 01 thủ tục
27. Lĩnh vực Thư viện: 03 thủ tục
28. Lĩnh vực Bà mẹ trẻ em: 01 thủ tục
29. Lĩnh vực bảo hiểm: 01 thủ tục

- Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính: Hiện nay UBND xã niêm yết 
đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã theo quy 
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định. Có sổ theo dõi việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với 
những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (tính đến 10/9/2022): tiếp nhận và 
giải quyết 1.814hồ sơ trong đó có 1.212 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 
đạt tỷ lệ 66,81% %.  Cụ thể: Chứng thực: 1.700hồ sơ (1.440 hồ sơ dịch vụ công 
trực tuyến 3,4), Hộ tịch: 114 hồ sơ (72 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4). 
1.827 hồ sơ giải quyết trước hạn, 196 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 07 hồ sơ quá hạn.

Chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được 57 hồ sơ.
3.Về cải cách tổ chức bộ máy
- Đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo số lượng, cơ cấu, được sắp xếp đúng 

vị trí việc làm theo nội dung Đề án “Các quy định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 
công chức”, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách 
nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải 
cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền được giao.

4. Cải cách chế độ công vụ
Tổng số cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị (tính đến 9/2022).

Trong đó
Trình độ chuyên 

môn
Trình độ chính trịTổng số CB, CC, 

người lao động 
hiện có Cán 

bộ
Công 
chức

Hợp đồng ĐH CĐ
TC 

(SC)
CC TC SC

19 10 9 01 15 01 3 0 16 04

- Số cán bộ, công chức được cử đi học chuyên môn năm 2022 (ĐH, CĐ): 0
- Số cán bộ, công chức được cử đi học Cao cấp LLCT,Trung cấp chính trị: 

02
- Số lượng cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ và tập huấn trong  09 tháng đầu năm do tỉnh, huyện tổ chức: 18 đồng 
chí.

- Số cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật (từ khiển trách trở lên): 0.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 30/11/2016 
của Ban thường vụ huyện ủy Kim Thành. 

5. Cải cách tài chính công.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý và sử dụng ngân 

sách, công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách. Chủ động trong điều 
hành ngân sách và dự toán ngân sách được giao, thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, 
đúng luật.



- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được cấp trên cấp cho 03 máy vi tính và 
01 máy in, giao cho bộ phận một cửa quản lý và sử dụng.

- Các khoản thu phí và lệ phí của địa phương được thực hiện theo đúng quy 
định và nộp ngân sách đầy đủ, kịp thời

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số
- Số máy tính hiện có của địa phương: Có 15 máy (trong đó huyện cấp 4 

máy, còn 13 máy do đầu tư mua sắm trang thiết bị); 04 máy scan (trong đó huyện 
cấp 01 máy, còn 03 máy do UBND xã đầu tư mua sắm).

- Về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính Nhà 
nước: Hiện tại tất cả các bộ phận chuyên môn của UBND xã đều được trang bị 
máy vi tính và máy in, được kết nối mạng internet, riêng bộ phận “một cửa” được 
cấp trên cấp cho 03 máy vi tính và 01 máy in; văn phòng được cấp 01 máy tính, 01 
máy in và 01 máy scanning ; các bộ phận chuyên môn như: tài chính - kế toán; tư 
pháp - hộ tịch; Địa chính; văn phòng  được trang bị phần mềm quản lý chuyên 
ngành. Các cán bộ, công chức UBND xã đều có kỹ năng sử dụng máy vi tính để 
ứng dụng vào công việc ở vị trí chuyên môn đảm nhiệm đảm bảo yêu cầu. Do vậy, 
đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở.

- UBND xã đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 về 
việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 
9001:2015. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức UBND xã có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại 
UBND xã. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

Cán bộ, công chức UBND xã thực hiện chuyển đổi thói quen làm việc trên 
giấy tờ sang làm việc điện tử trong môi trường nối mạng và hệ thống thông tin trợ 
giúp ; 100% cán bộ, công chức UBND xã sử dụng phần mền Quản lý văn bản điều 
hành theo địa chỉ : http://qlvbdh.haiduong.info.vn ; 

100% cán bộ công chức sử dụng hòm thư công vụ trong việc trao đổi thông 
tin, nội dung, báo cáo và thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, 
không sử dụng văn bản giấy; 

Thường xuyên đăng tải thông tin của địa phương, kế hoạch cải cách TTHC, 
Kế hoạch KSTT hành chính, Kế hoạch tuyên truyền CCHC, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính hàng tuần của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  trên trang thông tin 
điện tử của xã: tamky.kimthanh.haiduong.gov.vn

Tăng cường tìm kiếm thông tin và khai thác hiệu quả quản lý, vận hành ổn 
định các phần mềm chuyên môn trong giải quyết công việc như: cổng thông tin 
điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống một cửa điện tử; hệ thống phần 
mềm quản lý văn bản và điều hành để trao đổi thông tin được nhanh chóng, chính 
xác.



Đảm bảo đường truyền internet trong hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi 
thông tin thông suốt, kịp thời từ cấp trên xuống cấp dưới và các bộ phận chuyên 
môn trong cơ quan. 

- Kết quả cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4: triển khai có hiệu quả, tuyên 
truyền đến người dân và các doanh nghiệp đến nay tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 
3,4 trên toàn xã đạt 41,22%.

- Thu phí, lệ phí bằng hóa đơn điện tử từ cuối tháng 28/3/2022.
II.ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Công tác cải cách hành chính luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, người dân 
trên địa bàn.

- Tinh thần trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân 
của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong quá trình thực hiện cải cách 
hành chính đạt được nhiều kết quả.

2. Hạn chế
- Nơi làm việc, trang thiết bị Bộ phận “một cửa” chưa đảm bảo theo tiêu 

chuẩn quy định.
- Còn để hồ sơ còn trả quá hạn (07 hồ sơ).
3. Nguyên nhân
Địa phương kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế.
Nguyên nhân 07 hồ sơ quá hạn là do cán bộ đầu mối chuyển hồ sơ giải quyết 

sang đồng chí Phó Chủ tịch đã chuyển công tác nên không phê duyệt hồ sơ để trả 
kết quả được.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  03 
THÁNG CUỐI NĂM 2022

Tiếp tục thực hiện  Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 
của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 
08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử;



- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 
công chức trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện nghiêm Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 
07/10/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 về 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành nhà nước tỉnh Hải Dương; Nghị 
quyết số 05-NQ/HU ngày 30/11/2016 của Huyện ủy Kim Thành về tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn huyện.

- Xây dựng phòng làm việc riêng của Bộ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 
“một cửa”.

- Niêm yết công khai thường xuyên 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, phát hiện và trình cấp có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp.

- Phấn đấu 50% hồ sơ phát sinh trong toàn xã thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3,4.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
-  Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí cho địa phương để đầu tư cơ sở vật chất 

cho phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo chơ chế “một cửa”.
- Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 

chức và công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ 

cán bộ công chức cấp xã đặc biệt là cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận “một 
cửa”.

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước 06 tháng đầu 
năm; phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 của UBND xã Tam Kỳ./.
Nơi nhận:
- Phòng nội vụ huyện Kim Thành;
- Lưu vp.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Nhuận
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