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ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:        /BC-UBND

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

Văn Đức, ngày 16 tháng 9 năm 2022

   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 quý III- năm 2022

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Ủy ban nhân 
dân phường Văn Đức báo cáo kết quả thực hiện 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 quý III - 
năm 2022, cụ thể như sau:

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

(TTHC)
Trên cơ sở Kế hoạch số 653/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2022 

ban hành ngày 31/12/2021, Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 ban 
hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC và thực hiện 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 năm 2022, UBND phường Văn Đức đã giao công chức đầu 
mối kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ 
tục hành chính năm 2022; tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, đúng 
tiến độ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo công 
khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính. 

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về ban hành Kế hoạch số 
33/KH-UBND về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
trên địa bàn phường.

Tham mưu cho Đảng ủy phường Văn Đức ban hành Nghị quyết chuyên 
đề số 32-NQ/ĐU, ngày 02/6/2022 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn 
phường Văn Đức năm 2022.

Các quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cộng đồng cấp 
phường và KDC năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 02/6/2022 của BCH Đảng bộ 
phường về việc tiếp tục tăng cường công tác CCHC trên địa bàn phường, UBND 
phường đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 về việc 
Thành lập Tổ tư vấn hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 
Bộ phận Một cửa phường Văn Đức;

Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 10/8/2022 về việc Ban hành Quy chế 
hoạt động Tổ hướng dẫn thực hiện DVC TT mức độ 3,4 phường Văn Đức.
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Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 ban hành Kế hoạch số 
33/KH-UBND về tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022 (Bộ 
phận Tư pháp- Hộ tịch); Thông báo số 01/TB-TKT về việc Thành lập Đoàn 
Kiển tra CCHC năm 2022. 

2. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC
UBND phường đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy 

định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết; niêm yết 
các Quyết định công bố của UBND tỉnh Hải Dương về thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại trụ sở UBND phường và trên trang 
thông tin điện tử của phường, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 
nhân khi đến giao dịch. 

Bổ sung danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết 
được thực hiện tại Bộ phận Một cửa phường gồm 138 thủ tục hành chính (Cập 
nhật thường xuyên theo các quyết định công bố của UBND tỉnh Hải Dương và 
theo trang http://motcua.haiduong.gov.vn.

 - Việc công khai TTHC tại cơ quan, đơn vị.
Trong quý III-2022, các công chức liên quan đến giải quyết các thủ tục 

hành chính tiến hành rà soát, kịp thời cập nhật 138 thủ tục hành chính đã được 
công bố, ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế cho phù hợp với 
tình hình thực tế, thực hiện niêm yết công khai 138 thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 
công khai mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực; đồng thời, công khai trên 
trên trang thông tin điện tử của phường: http://vanduc.chilinh.haiduong.gov.vn/.

Trong quý III-năm 2022, UBND phường đã rà soát và ban hành các thông 
báo công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, niêm yết danh 
mục Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 
trang Thông tin điện tử của phường và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 
(Tính đến 15/9/2022 trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh có 65 DVC mức độ 3, 
44 DVC mức độ 4).

3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC
- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch của UBND thành 

phố: Không.
- Triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên các lĩnh vực trọng tâm năm 2022 
theo Kế hoạch  kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông năm 2022, kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chín của 
UBND phường. 

Tổng số đã rà soát 138 thủ tục hành chính cấp xã, đồng thời không đề xuất 
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC
UBND phường Văn Đức thực hiện công khai nội dung hướng dẫn phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một cửa, đồng thời công khai 
trên Trang thông tin điện tử của phường theo đúng quy định tại Thông tư 

http://motcua.haiduong.gov.vn
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05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 
50/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức 
bằng hòm thư góp ý tại trụ sở. 

Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số 
tiếp nhận mới trong kỳ: không; số từ kỳ trước chuyển qua: không; số phản ánh, 
kiến nghị về quy định hành chính: không số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành 
chính: Không

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: Không; trong đó số đã được đăng tải 
công khai: Không

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: Không
 (Có phụ lục kèm theo)

5. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Số thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế 1 cửa: 138 thủ tục
Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 138 thủ 

tục.
Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp 

nhận trong kỳ : 567 hồ sơ (trực tuyến:360 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu 
chính: 207 hồ sơ ); số từ kỳ trước chuyển qua:0 hồ sơ.

- Việc thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật, không quy định
thêm bất kỳ khoản thu nào khác ngoài phí, lệ phí.

Chi tiết tại biểu số liệu sau:
Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải 

quyết
Số lượng hồ sơ 
đang giải quyết

Trong kỳ

STT Lĩnh vực giải 
quyết Tổng 

số Trực 
tuyến

Trực 
tiếp, 
dịch 
vụ 

bưu 
chính

T
ừ kỳ trước

T
ổng số

T
rước hạn

Đ
úng hạn

Q
uá hạn

T
ổng số

Đ
úng hạn

Q
uá hạn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2 Bảo trợ xã hội 11 6 5 0 11 11 0 0 0 0 0
6 Chứng thực 393 291 102 0 393 393 0 0 0 0 0

23 Hộ tịch 153 63 90 0 153 153 0 0 0 0 0
33 Người có công 9 0 9 0 8 8 0 0 1 1 0
74 Đất đai 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Tổng cộng 567 360 207 0 566 566 0 0 1 1 0
6. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 
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Thực hiện 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 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Hải Dương, 
UBND thành phố Chí Linh; UBND phường Văn Đức đã triển khai thực hiện có 
hiệu quả hoạt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông đã ban hành các văn bản chỉ đạo như quy chế tổ chức và hoạt 
động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông;  

- Thực hiện nhập tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử: 
https://motcua.haiduong.gov.vn/.  Việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC trên 
phần mềm một cửa điện tử và trên thực tế. Kết quả các chỉ tiêu được giao về tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 và công tác số hóa hồ sơ TTHC 

- Tình hình tổ chức, hoạt động và tiếp nhận, giải quyết TTHC của Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.  Kiện toàn bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ban hành quyết 
định của cán bộ, công chức trực tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 
phường, tiếp tục duy trì quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả theo quy chế đã được ban hành. Tăng cường rà soát, cập nhật thủ tục 
và quy trình công khai thẩm quyền, thời gian, thể lệ, phí và lệ phí giải quyết thủ 
tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của phường gồm: 

Trưởng bộ phận: Ông Dương Văn Chiên – Chủ tịch UBND phường, phụ 
trách chung.

Công chức được phân công thường trực tại Bộ phận Một cửa gồm:
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa

1 Đào Thị Anh CC Văn phòng – 
Thống kê

Đầu mối Kiểm soát hồ sơ, TTHC, đóng 
dấu, thu phí và lệ phí (nếu có)

2 Đào Văn 
Cường

CC Tư pháp – hộ 
tịch

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Tư 
pháp - Hộ tịch, giải quyết đơn thư KNTC

3 Nguyễn Văn 
Phượng

CC Tư pháp – hộ 
tịch

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Tư 
pháp - Hộ tịch, giải quyết đơn thư KNTC

4 Nguyễn Văn 
Chiến

CC Địa chính XD 
NN-MT

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực 
Đất đai, Tài nguyên – môi trường.

5 Nguyễn Văn 
Định

CC Văn hóa – xã 
hội

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực 
LĐTB &XH

6 Trần Văn Duy CC Văn hóa – xã 
hội

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực 
VH-TT-TT

7 Đồng Bá 
Hùng

Chỉ huy trưởng 
Quân sự

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quân 
sự phường.

8 Nguyễn Hùng 
Mạnh

Trưởng công an 
phường

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an 
phường.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://motcua.haiduong.gov.vn/
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7. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
- Thực hiện nhập tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử: 

https://motcua.haiduong.gov.vn/.  Việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC trên 
phần mềm một cửa điện tử và trên thực tế. Kết quả các chỉ tiêu được giao về tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 và công tác số hóa hồ sơ TTHC (có số 
liệu cụ thể, tỷ lệ ở từng lĩnh vực và kết quả chung của đơn vị).

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

Số lượng hồ sơ 
đang giải quyết

Trong kỳ

STT Lĩnh vực giải 
quyết Tổng 

số Trực 
tuyến

Trực 
tiếp, 
dịch 
vụ 

bưu 
chính

T
ừ kỳ trước

T
ổng số

T
rước hạn

Đ
úng hạn

Q
uá hạn

T
ổng số

Đ
úng hạn

Q
uá hạn

1 Bảo trợ xã hội 11 6 5 0 11 11 0 0 0 0 0
2 Chứng thực 393 291 102 0 393 393 0 0 0 0 0
3 Hộ tịch 153 63 90 0 153 153 0 0 0 0 0
4 Người có công 9 0 9 0 8 8 0 0 1 1 0
5 Đất đai 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Tổng cộng 567 360 207 0 566 566 0 0 1 1 0
- Số lượng hồ sơ được đăng ký trên phần mềm một cửa: 567/567 hồ sơ 

(đạt tỷ lệ  100% số hồ sơ đã tiếp nhận). Số hồ sơ đã giải quyết là 566/567 hồ sơ, 
đạt tỷ lệ là 99,82%; trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 566/566 đạt tỷ lệ 
100%; số hồ sơ đang giải quyết :01 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. 

Số hồ sơ đăng ký trực tuyến: 360/567 hồ sơ, đạt tỷ lệ 63,5%. Trong thời 
gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục hướng dẫn, tăng cường công tác tuyên 
truyền để công dân được biết, thực hiện.

Thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ đã số hóa thành 
phần (số liệu tính từ 15/6/2022-14/9/2022): 507/567 đạt tỷ lệ 89,42%, số hồ sơ 
đã số hóa kết quả: 440/567 đạt tỷ lệ 77,74%. UBND phường đã đăng ký đề nghị 
cấp token ký số cho cán bộ công chức UBND phường, tính đến 15/9/2022 số 
CBCC có ký số là: 21/21 đồng chí đạt tỷ lệ 100%. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 
08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích tiếp 
tục được lãnh đạo UBND phường Văn Đức quan tâm chỉ đạo theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1509/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên do thực tế người dân 
chưa có nhu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nên trong kỳ 
báo cáo, UBND phường chưa tiếp nhận hồ sơ nào qua dịch vụ Bưu chính công 
ích. 

https://motcua.haiduong.gov.vn/
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8. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 
Trang thông tin điện tử phường tiếp tục duy trì chuyên mục Cải cách hành 

chính thực hiện công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp xã, quyết định công bố thủ tục hành chính mới của tỉnh, văn bản chỉ 
đạo điều hành của phường và đưa các tin bài về cải cách hành chính. Công khai 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức 
lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến (online) hoặc qua dịch vụ bưu chính 
công ích để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.

Đài truyền thanh phường tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 
thanh các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 
phường và kết quả triển khai thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa 
bàn phường.

Quán triệt đến cán bộ, công chức phối hợp với các cơ sở tuyên truyền rộng 
rãi đến người dân các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tuyên 
truyền công tác CCHC và các quy định hành chính; tăng cường việc tuyên 
truyền tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; khai thác, sử dụng Hệ 
thống tiếp nhận. xử lý phản ánh, kiến nghị. 

9. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC
Trong kỳ báo cáo, UBND phường đã thành lập Tổ hướng dẫn công dân 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 do đồng chí phó chủ tịch UBND 
phuwongf làm tổ trưởng, bí thư đoàn thanh niên phường là tổ phó, Phụ nữ, Nông 
Dân, văn hóa làm thành viên. Phân công từng ngành đoàn thể trực tại bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả của phường hỗ trợ hướng dẫn công dân tạo tài khoản 
trên cổng dịch vụ công quốc gia và trên cổng dịch vụ công của tỉnh và gửi hồ sơ 
online.

10. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 
- Số lần kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC; hình thức kiểm tra; kết 

quả kiểm tra: Hàng quý, UBND phường thực hiện việc tự kiểm tra kiểm soát 
TTHC. Qua kiểm tra, công tác kiểm soát TTHC của phường rất chặt chẽ, đảm 
bảo các hồ sơ luôn sớm và đúng hạn.

- Việc khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích, việc xử lý cán bộ, 
công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC: Trong Quý III-năm 
2022, UBND phường không có cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm 
soát thực hiện TTHC. Việc đánh giá sẽ được lồng ghép vào Hội nghị đánh giá 
cán bộ, công chức cuối năm.

11. Nội dung khác 
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại UBND phường. Không để xảy ra tình 
trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn. 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC của các bộ 
phận chuyên môn. Chú trọng nâng cao trình độ và nhận thức của cán bộ, công 
chức để phục vụ địa phương tốt hơn nữa.
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Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết 
công việc. Tích cực ứng dụng phần mềm quản lý văn bản vào giải quyết các 
công việc chuyên môn, phát huy tính tích cực của việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết công việc. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả khai thác và sử 
dụng phần mềm quản lý văn bản, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện 
tử, tỷ lê ̣văn bản sử dụng chữ ký số.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung kế hoạch cải cách hành 
chính năm 2022 của UBND phường và thành phố bằng nhiều hình thức phong 
phú; đưa thông tin về CCHC đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; trong đó 
chú trọng tuyên truyền về dịch vu ̣công mức đô ̣3-4 và dịch vu ̣công qua bưu 
chính công ích. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
đảm bảo công khai, minh bạch; giải quyết đúng thời hạn, thẩm quyền và trình tự 
thủ tục quy định trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

II. Đánh giá chung 
- Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát TTHC trong quý III- năm 2022 đã 

đạt được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC 
tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc ứng dụng CNTT,  đặc biệt là 
các phần mềm dùng chung như phần mềm một cửa, quản lý văn bản và điều hành; 
Trang TTĐT... đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành, 
đội ngũ cán bộ, công chức của phường làm việc có khoa học, hiệu quả hơn. 

- Khó khăn, vướng mắc
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát TTHC, UBND phường Văn Đức vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng 
mắc như sau:

+ Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bưu chính công ích khó thực hiện do tâm lý công dân vẫn quen với hình thức 
giao dịch trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

+ Việc công dân gửi hồ sơ trực tuyến rất hạn chế, lượng hồ sơ trực tuyến 
chiến tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chủ 
yếu của cán bộ, công chức, viên chức phường. Người dân không thành thạo 
trong việc sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh.

III. Phương hướng nhiệm vụ Quý IV.
1. Thực hiện chế độ 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 quý IV trên Hệ thống Báo 
cáo chính phủ và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn 
bản chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác kiểm soát TTHC.

2. Cập nhật kịp thời và niêm yết công khai tất cả các TTHC mới ban hành 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết 
quả phường và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử phường. 

3. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm 
bảo công khai, minh bạch; giải quyết đúng thời hạn, thẩm quyền và trình tự thủ 
tục quy định trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. 



8

4. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức liên quan đến quy định hành chính, hành vi hành chính. Bảo đảm sự hài 
lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC.

5. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tăng cường năng 
lực cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC do cấp trên tổ chức. 

 6. Tiếp tục tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ 
quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo 
điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá 
trình cải cách quy trình giải quyết TTHC.

7. Tiếp tục tuyên truyên trên hệ thống Đài Truyền thanh, trang thông tin 
điện  tử của phường về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mức độ 3,4. Hướng dẫn công 
dân tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng Dịch vụ công Quốc gia 
bằng nhiều hình thức. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện gửi hồ sơ trực 
tuyến. 

IV. Kiến nghị và đề xuất
1. Kiến nghị UBND tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho tất 
cả các cán bộ, công chức tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã 
phường. 

2. Kiến nghị UBND tỉnh, thành phố quan tâm cấp kinh phí cho hoạt động 
kiểm soát TTHC. Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhất là hệ thống mạng, thiết bị 
phục vụ việc chuyển đổi số, phục vụ công việc chuyên môn của từng công chức 
tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã phường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện 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 Quý III-năm 
2022 của Ủy ban nhân dân phường Văn Đức./.

 Nơi nhận:                                                                      
- UBND thành phố (để b/c);    
- TT ĐU, TT HĐND phường;
- LĐ UBND phường;                                                    
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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