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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số:264/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày 26  tháng 12  năm 2018 

 

BÁO CÁO  

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 

 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 

của Văn phòng Chính phủ, UBND huyện Thạch Hà báo cáo tình hình và kết quả 

triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn 

huyện như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Về công khai TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị 

- UBND huyện, các xã, thị trấn đã thực hiên nghiêm túc việc cập nhật, 

niêm yết công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết để cá 

nhân, tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện của cơ quan nhà nước; công 

khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về 

các quy định hành chính của UBND tỉnh. 

- Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục khai thác, sử dụng trang thông tin 

điện tử để công bố, đăng tải các thủ tục, biểu mẫu hành chín  tạo thuận lợi cho 

công dân, tổ chức trong giao dịch. 

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Năm 2018, trên địa bàn huyện tiếp nhận: 118.659 hồ sơ, trong đó: 

117.938 hồ sơ mới tiếp nhận; 395 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua; 326 hồ 

sơ tiếp nhận trực tuyến. 

- Kết quả giải quyết TTHC: 117.722 hồ sơ đã giải quyết (trong đó: 

117.822 hồ sơ giải quyết đúng hạn; không có hồ sơ quá hạn); 937 hồ sơ đang 

giải quyết, trong đó: 937 hồ sơ chưa đến hạn; 0 hồ sơ đã quá hạn (Có biểu tổng 

hợp kèm theo) 

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện niêm yết địa chỉ, email, số điện thoại 

của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm hành chính công, 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; đăng tải công khai các thông tin trên 

trang thông tin điện tử của huyện. Đến nay UBND huyện không nhận được phản 
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ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành 

chính. 

4. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Công tác tuyên truyền cũng được quan tâm: Sử dụng mạng xã hội để 

truyền thông; xây dựng phóng sự phát trên đài truyền hình tỉnh; tin bài trên hệ 

thống báo viết; phát tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; phát tờ rơi khi 

công dân đến giao dịch và tại các khu dân cư… Việc này đã góp phần tạo sự lan 

tỏa về cải cách thủ tục hành chính trong quần chúng nhân dân. 

5. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

UBND huyện đã giao Văn phòng HĐND - UBND huyện, phòng Nội vụ 

tổ chức kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp xã. 

Năm 2018, đã tổ chức kiểm tra được 3 đợt tạo 31 đơn vị, chấn chỉnh kịp thời các 

tồn tại để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

6. Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Ngày 08/01/2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số: 08/KH-UBND 

về rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả rà soát, UBND huyện đã 

kiến nghị UBND tỉnh đơn giản hóa đối với 25 thủ tục hành chính, trong đó: 

Kiến nghị bãi bỏ 2 TTHC, cắt giảm 29 ngày giải quyết đối với 8 thủ tục hành 

chính, cắt giảm lệ phí đối với 01 thủ tục hành chính. 

7. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một 

cửa liên thông 

Trên địa bàn huyện có: 25/31 đơn vị đã bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (kết quả cụ thể có tại phụ lục kèm 

theo). UBND huyện đang chỉ đạo xây dựng điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả hiện đại tại 05 xã: Thạch Kênh, Thạch Thanh, Thạch Tân, Thạch Bàn, 

Thạch Văn (Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND huyện).  

Các hồ sơ một cửa, một cửa liên thông đều được khai báo trên hệ thống 

phần mềm, thực hiện đúng quy trình theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày 

được nâng cao. Đặc biệt là việc thành lập và đưa các Trung tâm Hành chính 

công vào hoạt động được xác định là một mô hình mới, với cách làm riêng của 

huyện, nhằm thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược CCHC, thể hiện tư duy đổi 



3 
 

mới và ý chí quyết tâm cải cách của cả hệ thống chính trị. Đến nay những đổi 

mới cải cách thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng được sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân đến giao dịch. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng 

mắc, hạn chế: 

- Nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn do đó việc đầu tư cơ sở vật 

chất, mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã 

còn hạn chế; một số đơn vị chưa bố trí được Bộ phận một cửa riêng biệt, nhiều 

hạng mục chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định 

số  61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; 

- Một số cán bộ, công chức cấp xã tuổi đã cao nên việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và trả kết quả gặp nhiều khó khăn; 

- Hiện nay các địa phương đều gặp vướng mắc trong quá trình mua sắm 

tập trung. Các thiết bị làm việc (bộ máy tính, bộ bàn ghế…) là những điều kiện 

cần thiết phải đáp ứng ngay nhưng các địa phương phải chờ quyết định được phê 

duyệt trong thời gian dài. Việc này ảnh hưởng đến điều kiện làm việc cho CBCC 

và tiến độ xây dựng một cửa điện tử. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 

1. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch Kiểm soát, rà soát TTHC năm 

2019 đảm bảo chất lượng. 

2. Chỉ đạo các ban, phòng, nghành, UBND các xã, thị trấn thường xuyên 

rà soát, đánh giá và kiến nghị sửa đổi các thủ tục, các quy định không còn phù 

hợp đang gây khó khăn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của 

nhân dân. 

3. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các 

ban, phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn; tiếp tục hướng dẫn, tập huấn về 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính cấp xã. 

4. Tiếp tục khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công 

tác kiểm soát TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp 

trong giải quyết các thủ tục hành chính; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính các cấp. 

5. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ khác trên lĩnh vực kiểm soát thủ 

tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn 

huyện. 
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IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

- Định kỳ tổ chức tập huấn, giao ban để các địa phương được nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kiến nghị các vấn đề vướng mắc tại địa 

phương trong quá trình thực hiện; 

- Có giải pháp về cải cách tài chính công, nhất là việc mua sắm trang thiết 

bị làm việc, tháo gỡ khó khăn hiện nay cho địa phương trong quá trình mua sắm 

tập trung. Đồng thời tiếp tục có các chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị đối với các xã còn khó khăn, trong đó có một số xã thuộc vùng bị ảnh 

hưởng bởi dự án mỏ sắt./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng KSTTHC - VP UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Trung tâm hành chính công huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Tiến Đạt 
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