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BÁO CÁO
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử huyện Tứ Kỳ Quý II năm 2022

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện yêu cầu, 

nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 
23/02/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính huyện năm 2022. 

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kết quả kiểm soát thủ tục hành chính, thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để 
UBND huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hàng quý theo quy định.

Các văn bản trên chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh 
kiến nghị về quy định hành chính,.. trên cơ sở xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp 
để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
Trên cơ sở Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND huyện; 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện rà soát thủ tục hành 
chính thuộc các lĩnh vực giải quyết để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

3. Về công bố, công khai thủ tục hành chính
UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện Công khai thủ tục hành chính theo các Quyết định công bố TTHC, văn 
bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện ban hành văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện điều chỉnh, cập nhật, công 
khai TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
theo quy định, cụ thể:

- Ngày 14/4/2022, UBND huyện ban hành công văn số 482/UBND-VP về 
việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, 
chữa cháy tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

 - Ngày 29/4/2022, UBND huyện ban hành công văn số 586/UBND-VP về 
việc cung cấp danh mục, nội dung TTHC để niêm yết công khai, giải quyết TTHC 
cấp huyện theo thẩm quyền.
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- Ngày 09/5/2022, UBND huyện ban hành công văn số 633/UBND-VP về 
việc công khai, giải quyết TTHC lĩnh vực việc làm theo Quyết định số 921/QĐ-
UBND của UBND tỉnh.

- Ngày 23/5/2022, UBND huyện ban hành công văn số 740/UBND-VP về 
việc công khai, giải quyết TTHC lĩnh vực việc làm theo Quyết định số 1320/QĐ-
UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh.

- Ngày 02/6/2022, UBND huyện ban hành công văn số 822/UBND-VP về 
việc niêm yết công khai, giải quyết TTHC theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND 
ngày 01/6/2022.

- Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

- Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng TTHC cấp huyện, cấp xã:
- Số lượng TTHC cấp huyện (bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc - 

Bảo hiểm xã hội, Công an), gồm: 334 TTHC, trong đó Công an (08), Bảo hiểm xã 
hội (25), thủ tục hành chính cấp huyện (301).

- Số lượng TTHC cấp xã (bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc), gồm 
168 TTHC, trong đó lĩnh vực Quốc phòng (14), lĩnh vực Công an (12) và thủ tục 
hành chính cấp xã (142).

4. Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
UBND huyện tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã (Theo biểu mẫu số II.05a/ 
VPCP/KSTT, II.06b/VPCP/KSTT quy định tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 
21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ) báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Qua theo dõi trên phần mềm dùng chung cấp huyện và tổng hợp số liệu thực 
tế giải quyết, kết quả giải quyết TTHC Quý II như sau:

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp 
nhận trong kỳ: 16,834 (trực tuyến: 8,334; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 
8,500); số từ kỳ trước chuyển qua: 157

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 16,875; trong đó, giải quyết trước hạn: 
16,532, đúng hạn: 329, quá hạn: 14

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 116; trong đó, trong hạn: 115, quá hạn: 1
5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
- UBND cấp huyện, cấp xã duy trì thực hiện niêm yết công khai thông tin 

tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Quyết định 
số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh.

- Trong quý II/2022, UBND cấp huyện, cấp xã không nhận được đơn phản 
ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân.

6. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Thực hiện các yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện đã lãnh 

đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện: 
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- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân 
nộp hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến 3, 4; giải quyết hồ 
sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung 
theo quy định.

- UBND huyện ban hành công văn số 371/UBND-VP ngày 25/3/2022 về 
việc công khai, giải quyết hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã trên Cổng DVC tỉnh.

- Ban hành công văn số 430/UBND-VP ngày 05/4/2022 về việc số hóa hồ 
sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Theo đó, UBND huyện hướng 
dẫn phân loại giấy tờ, hồ sơ, quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết 
theo tinh thần Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 
Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong 
tiếp nhận, giải quyết TTHC; Công văn số 764/UBND-VP ngày 23 tháng 3 năm 
2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

- Ban hành công văn số 716/UBND-VP ngày 19/5/2022 yêu cầu Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn thực hiện giải quyết TTHC xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 
theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh.

- Ban hành công văn số 807/UBND-VP ngày 01/6/2022 về việc thực hiện 
Công văn số 1488/UBND-VP ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh.

- Ban hành công văn số 864/UBND-VP ngày 08/6/2022 về việc tập trung 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC.

7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/3/2022 về tuyên 

truyền cải cách hành chính huyện Tứ Kỳ năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, tình 
hình của từng địa phương, đơn vị; huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin 
đại chúng, gồm: Đài Phát thanh huyện; hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn, 
Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của UBND các xã, thị 
trấn...; tuyên truyền qua các hội nghị, các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; 
huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh 
niên tập trung hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến để 
giải quyết TTHC.

8. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC
- UBND huyện tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 251-QĐ/HU, Kế 

hoạch số 57-KH/HU ngày 14/3/2022 của Huyện ủy Tứ Kỳ về việc kiểm tra công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai 
đoạn 2021-2025” tại 05 Đảng ủy xã và 01 Đảng ủy Khối chính quyền huyện.

- Ngày 05/4/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND 
thành lập Đoàn kiểm tra; Kế hoạch số 99/KH-VP ngày 06/4/2022 về việc thực hiện 
kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nội dung chỉ số cải cách TTHC và hoạt động 
của Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn.
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9. Nội dung khác
- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn nhân sự làm 

việc tại Bộ phận một cửa cấp xã khi có sự thay đổi về nhận sự do cán bộ nghỉ công 
tác, cán bộ được điều động, luân chuyển giữa các địa phương để kịp thời thực hiện 
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

- Chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tập trung đẩy mạnh công tác 
vận động, tuyên truyền tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương và đặc biệt là qua dịch vụ 
bưu chính công ích (liên hệ với Bưu điện huyện, các điểm bưu điện văn hóa xã) để 
thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính.

- Duy trì thực hiện lấy ý kiến đánh giá việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá 
nhân bằng phiếu đánh giá tại Bộ phận Một cửa huyện, xã theo quy định.

- Duy trì giải quyết TTHC ngành dọc (Công an, BHXH) tại Bộ phận Một 
cửa huyện; tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cải cách, 
kiểm soát TTHC; đảm bảo 100% số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cấp 
huyện, cấp xã được giải quyết trước, đúng thời hạn quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí nhân sự thực hiện thủ tục hành chính 
ngành dọc (Quốc phòng, Công an) tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Ngày 27/4/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Bí 
thư, Chủ tịch, công chức cấp xã, Huyện đoàn Tứ Kỳ để triển khai thực hiện đồng bộ 
các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Bộ phận Một cửa huyện, xã tiếp tục duy trì thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm 

vụ giải quyết thủ tục hành chính; Tổ chức, công dân được hướng dẫn hồ sơ đầy đủ, 
chính xác, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả cho tổ chức, công dân đảm 
bảo quy định, đúng trình tự pháp luật quy định, được dư luận nhân dân yên tâm và 
đánh giá cao.

2. Hạn chế, khó khăn
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử vẫn còn có hạn chế nhất định:

- Một số cơ quan, địa phương chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc 
quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền 
còn hạn chế nhất định.

- Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cấp xã vẫn chưa phát huy được hết vai 
trò, trách nhiệm trong việc kiểm soát TTHC.  

- Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được các cơ quan 
chuyên môn, UBND xã, thị trấn quan tâm thực hiện nhưng bước đầu hiệu quả chưa 
cao, chưa xây dựng, đề xuất được phương án đơn giản hóa TTHC đề xuất với cấp 
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC.

- Việc thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, thực hiện giải 
quyết TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ 
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công mức độ 3, 4 bước đầu thực hiện nhưng còn gặp khó khăn do quy trình thực 
hiện số hóa; ở cấp xã, tổ chức, công dân chưa tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 để nộp hồ sơ giải quyết TTHC, dẫn đến việc cán bộ, công chức 
phải giành nhiều thời gian để hướng dẫn, tuyên truyền.

- Việc khai thác, sử dụng số liệu phục vụ báo cáo kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính trên phần mềm hệ thống thông tin một cửa vẫn còn một số hạn chế (mục 
báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết TTHC, chưa thể hiện được kết quả tiếp nhận, 
giải quyết mức độ 3, 4/tổng số hồ sơ quy định trực tuyến phải thực hiện), dẫn đến 
việc tổng hợp số liệu tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến độ chính xác của số liệu 
cần báo cáo, hiệu quả không cao.

- Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, khó khăn, 
đặc biệt ở cấp xã; cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ cùng một lúc phải thực hiện 
khối lượng công việc lớn (hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả trên nhiều hệ 
thống phần mềm).

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2022
- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa 

huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn; tập trung, thường xuyên theo dõi để 
cập nhật, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp 
với quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 
và kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng.

- Tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên có liên quan đến công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đặc biệt 
là phấn đấu đạt chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 được giao tại Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân về công tác cải 
cách thủ tục hành chính. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích công dân sử dụng dịch 
vụ bưu chính công ích trong việc nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 
đảm bảo mục tiêu tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Chủ động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính; nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác 
KSTTHC hai cấp huyện và xã.

- Thực hiện công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả huyện, xã trên Cổng thông tin điện tử huyện.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng nghiệp 

vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
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thông, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để đáp ứng các yêu cầu, 
nhiệm vụ hiện nay (đặc biệt là nghiệp vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 
TTHC, lưu trữ hồ sơ giấy tờ theo quy định của Chính phủ).

- UBND tỉnh nghiên cứu, tích hợp, đồng bộ dữ liệu, biểu mẫu trích xuất trên 
hệ thống một cửa dùng chung cấp tỉnh để thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng số 
liệu phục vụ báo cáo theo yêu cầu Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 
21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ và yêu cầu của tỉnh về chỉ tiêu giao thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 

- Đồng thời gắn số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả 
giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan, 
sử dụng biểu mẫu số liệu trích xuất trên phần mềm phục vụ báo cáo theo yêu cầu.

- Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu chuẩn hóa danh 
mục, quy trình nội bộ, cách thực thực hiện thủ tục hành chính theo phạm vi, chức 
năng, thẩm quyền giải quyết... quy định; công bố các TTHC/nhóm TTHC liên 
thông giải quyết cùng cấp, giữa các cấp chính quyền để công khai thực hiện, đáp 
ứng yêu cầu quy định đối với các tiêu chí phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành 
chính của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Ban hành quyết định công bố TTHC mức độ 3, 4 áp dụng thống nhất, để 
các cơ quan, đơn vị có cơ sở xác định chính xác tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện theo 
chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

  - UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư cho con người, cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác cải cách thủ tục hành chính hai 
cấp huyện, xã; tăng mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa để đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính hai cấp huyện, xã.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ xin 
báo cáo UBND tỉnh./.

 Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Phòng Nội chính-Kiểm soát TTHC 
Văn phòng UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                   

Đào Văn Soái
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