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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LONG XUYÊN

Số:     /BC-UBND

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

Long Xuyên, ngày 15 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I, 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC quý II năm 2023 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện:
Thực hiện Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/06/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 
tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành 
chính( được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 07/8/2017) 

UBND phường Long Xuyên đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 11/KH-
UBND, ngày 03 tháng 02 năm 2023 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 
2023 trên địa bàn phường Long Xuyên để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm về kiểm soát, rà soát TTHC tới tất cả các công chức chuyên môn, các đơn 
vị có liên quan.

Thực hiện công văn số 576/UBND-VP ngày 16/9/2019 về việc triển khai sử 
dụng hệ thống phần mềm một cửa liên thông điện tử, phường Long Xuyên đã bố trí 
trang thiết bị, cử cán bộ, công chức có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
để làm việc. 

Triển khai thực hiện công văn số 831/UBND-VP ngày 12/3/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về thực hiện báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP thông qua 
hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 839/QĐ-UBD ngày 12/3/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về 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 tỉnh Hải Dương.

 Thực hiện nghiêm túc công văn số 1673/UBND-VP ngày 13/5/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 
22/3/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến 
tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021; Công văn số 
1835/UBND – VP ngày 21/5/2021 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới 
thực hiện cơ chế một cửa và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế 
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hoạch số 2338/KH-UBND ngày 25/6/2021 về thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025 trên 
địa bàn tỉnh hải Dương.

2. Về công bố, công khai thủ tục hành chính:
UBND phường Long Xuyên đã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện rà soát các 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công thực hiện cập nhật bổ sung TTHC, 
tổ chức niêm yết công khai các TTHC mới và các TTHC còn hiệu lực trên các kênh 
như: Bảng niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường; Trang thông tin 
điện tử phường tại địa chỉ: http://longxuyen.kinhmon.haiduong.gov.vn. Thường 
xuyên rà soát, cập nhật các TTHC mới ban hành, thực hiện niêm yết công khai, minh 
bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu đối với các văn bản có liên quan và quy định 
về giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của phường nơi thuận tiện, dễ nhìn cho các 
tổ chức, cá nhân và tăng cường công nghệ thông tin tạo kết nối với trang thông tin 
điện tử của thị xã để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu.

3. Tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa:

Thực hiện Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Năm 2022 
UBND phường Long Xuyên đã ban hành Quyết định số: 84/QĐ-UBND ngày 
24/11/2022  về kiện toàn cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả phường Long Xuyên. Các đồng chí cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả phường luôn có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm 
vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó 
khăn, phiền hà cho nhân dân cũng như các tổ chức, cá nhân đến giao dịch các thủ 
tục hành chính. 

Về cơ sở vật chất: UBND phường đã bố trí phòng làm việc một cửa riêng, có 
diện tích 70m2, được trang bị đầy đủ máy tính, máy Scan, tủ đựng tài liệu, bàn ghế 
làm việc, bàn viết, ghế đợi của công dân, quạt mát, điều hòa… đảm bảo điều kiện để 
cán bộ, công chức làm việc.

4. Kết quả giải quyết TTHC quý I năm 2023

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải 
quyết

Số lượng hồ sơ đang 
giải quyết

Trong kỳSTT Lĩnh vực giải 
quyết

Tổng số Trực 
tuyến

Trực 
tiếp, 

dịch vụ 

Từ kỳ 
trước Tổng số Trước 

hạn
Đún
g hạn

Quá 
hạn

Tổng 
số

Đúng 
hạn

Quá 
hạn

Ghi 
chú

http://longxuyen.kinhmon.haiduong.gov.vn
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bưu 
chính

(1) (2) (3)=(4)
+(5)+(6) (4) (5) (6)

(7)=(8)
+(9)+(10

)
(8) (9) (10)

(11)=
(12)+(

13)
(12) (13)

1 Lĩnh vực Hộ 
tịch 54 54 0  0 54 54  0  0  0  0  0

2 Lĩnh vực 
Chứng thực 482  482 0 0 482 479 3 0  0  0  0

3 Người có 
công 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

4 Tiếp công 
dân 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

5
 Lĩnh vực 
Bảo trợ xã 
hội

5  0 5 0 5  5 0 0 0 0 0

TỔNG CỘNG 543 536 7 1 533 530 3 0 1 1 0

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:
Thực hiện Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy 
định hành chính ( QĐHC) trên địa bàn tỉnh Hải Dương. UBND phường đã niêm yết 
công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND phường, niêm yết địa chỉ, số điện 
thoại của trưởng bộ phận để tổ chức, cá nhân thuận tiện liên lạc, bố trí  hòm thư góp ý 
để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của mọi tổ chức và công dân về TTHC tại 
Bộ phận một cửa.

Trong quý I năm 2023 trên địa bàn phường không có trường hợp cá nhân, tổ 
chức phản ánh kiến nghị về quy định TTHC cũng như hành vi của cán bộ, công chức 
thực hiện TTHC. 

6. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC
UBND phường Long Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 

03/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, kèm theo danh mục rà 
soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch. Việc rà soát, 
đánh giá từng TTHC theo các tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi 
phí tuân thủ TTHC theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 02/2017/TT-VPVP ngày 
31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 
về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
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7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
UBND phường đã chỉ đạo Công chức văn hóa – thông tin – thể thao, Trưởng 

đài truyền thanh phường thực hiện tốt chương trình truyền thông, hỗ trợ hoạt động 
kiểm soát TTHC bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán 
bộ, công chức về công tác CCHC nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng; 
Thực hiện tuyên truyền trên Đài truyền thanh phường; đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử… Nhìn chung công tác tuyên truyền phổ biến công tác kiểm soát TTHC và 
niêm yết công khai TTHC tại bộ phận Một cửa của UBND phường được thực hiện 
thường xuyên nên nhân dân trên địa bàn phường cơ bản nắm được các trình tự, thủ 
tục cần thiết khi đi làm các TTHC, tránh được tình trạng nhân dân đi lại nhiều lần.

Tiếp tục tuyên truyền trực quan các khẩu hiệu “ Sự hài lòng của nhân dân là 
mục tiêu phục vụ của cơ quan Nhà nước”; “ Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”; “ Cán 
bộ, công chức UBND và công dân phường Long Xuyên  chung tay cải cách thủ tục 
hành chính” và khẩu hiệu “ 4 xin, 4 luôn” tại bộ phận Một cửa để nhắc nhở cán bộ, 
công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Thường xuyên đăng tải Cổng thông tin điện tử các tin bài về công tác CCHC, 
các văn bản chỉ đạo, các báo cáo CCHC định kỳ, các Quyết định công bố TTHC để 
cán bộ, công chức cũng như tổ chức, công dân thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu. 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền CCHC trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết 
về CCHC trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh.

8. Thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 
trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà 
nước các cấp trong công tác Kiểm soát TTHC. Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo 
các công chức chuyên môn, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ kiểm soát TTHC, rà soát các quy định, thủ tục hành chính còn bất cập, 
chồng chéo, vướng mắc để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ. Phân công công chức trực tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại 
Bộ phận Một cửa, cử cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Xây 
dựng thái độ chuẩn mực, phong cách phục vụ của cán bộ, công chức, đẩy mạnh công 
nghệ thông tin nhằm hạn chế thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân.

II. Đánh giá chung:
1. Kết quả đạt được:  Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được cấp ủy đảng, 

chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn độc việc thực 
hiện công tác kiểm soát TTHC.

- Công tác công khai các TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy 
định, TTHC được niêm yết đầy đủ, kịp thời, công khai bằng nhiều hình thức, thuận 
lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cập nhật và tra cứu.
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-  Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa có kinh nghiệm, có 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong giải quyết, hướng dẫn các TTHC. 

- Chất lượng giải quyết các hồ sơ TTHC tiếp tục được quan tâm, giải quyết kịp 
thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thời gian quy định.

2. Một số tồn tại, hạn chế
Công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân mở tài khoản, nộp hồ sơ TTHC 

trên cổng dịch vụ công còn nhiều hạn chế, chủ yếu vẫn là cán bộ, công chức giúp 
công dân mở tài khoản và nộp hồ sơ.

Cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa như máy tính, máy Scan còn thiếu và cũ., 
mới trang bị cho công chức làm việc, không có máy tính dư để công dân tự nộp hồ 
sơ hoặc hướng dẫn công dân mở tài khoản…

Việc chi phụ cấp cho bộ phận tiếp nhận của cấp xã, theo dự toán phân bổ chỉ 
chi cho số lượng là 02 người, trong khi đó Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC 
của cấp xã bố trí 5 công chức.

3. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị cấp trên bố trang bị máy tính, máy Scan cho bộ phận một cửa để 

hướng dẫn công dân mở tài khoản và nộp hồ sơ. 
Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo phòng tài chính lập dự toán kinh phí chi phụ 

cấp cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa theo quy định hiện hành.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023.
1. triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023; kế hoạch rà 

soát, đánh giá TTHC năm 2023.
2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.
3. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế 

hoạch.
4. Tiếp nhận và giải quyết các TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa liên 

thông điện tử.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04 của 

Chính Phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; Đẩy mạnh tuyên 
truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; số hóa kết quả giải quyết 
TTHC.

6. Kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND 
tỉnh, UBND thị xã để thực hiện kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành quý I và 
một số nhiệm vụ quý II năm 2023 của UBND phường Long Xuyên. 
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        Nơi nhận:                                                                                     
- UBND thị xã; Để B/c
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Giang
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