
 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính  

và kiểm soát thủ tục hành chính xã Ninh Thọ năm 2021 

 

Nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính tại địa phương. 

 Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15 /10/2021 của UBND xã Ninh Thọ 

về thực hiện công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2021; 

UBND xã Ninh Thọ tổ chức kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính và 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 đạt kết quả kiểm tra như sau: 

A. Nội dung kiểm tra 

I. Công tác tham mưu về cải cách hành chính 

1. Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

Đã ban hành hành Quyết định số 52a/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND 

xã Ninh Thọ và Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND xã Ninh 

Thọ về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ trực tại Bộ phận Một cửa; Quyết 

định số 47a/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 về việc thành lập tổ hướng dẫn, tuyên truyền 

tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Thọ. Ban hành 

kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND xã về triển khai Đề án đổi 

mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn xã Ninh Thọ.  

Thực hiện triển khai với những nội dung chủ yếu tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cụ thể: Về phạm vi điều chỉnh và 

đối tượng áp dụng; về nguyên tắc thực hiện Nghị định quy định rõ những hành vi 

mà cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quá trình giải quyết 

TTHC về tổ chức bộ phận một cửa; về tiêu chuẩn, trách nhiệm và thời hạn làm việc; 

quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận một cửa; quy định tiêu chuẩn, 

trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận 

một cửa; bố trí trụ sở và trang thiết bị làm việc: bộ phận một cửa được bố trí ở vị trí 

thuận tiện, dễ tìm có diện tích phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, quy mô diện tích phù 

hợp với số lượng giao dịch giải quyết TTHC trong ngày của bộ phận một cửa; 

nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; được 
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sử dụng thống nhất mã hồ sơ TTHC: mã số hồ sơ TTHC do Hệ thống thông tin điện 

tử một cửa cấp tự động, được sử dụng thống nhất trong giao dịch giữa cơ quan nhà 

nước với cá nhân, tổ chức và giữa các cơ quan, đơn vị với nhau; thực hiện việc đánh 

giá việc giải quyết TTHC. 

2. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, cán bộ, công chức chấp hành kỷ cương 

hành chính, kỷ luật công vụ tại Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện 

nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không 

lái xe khi đã uống rượu bia.  

3. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 

31/3/2017 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND 

tỉnh 

UBND xã tổ chức học tập, quán triệt Chương trình hành động số 12-CTr/TU 

ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy cho toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động của cơ 

quan. Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể trong việc tham mưu các nhiệm vụ 

và giải pháp trọng tâm của Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy đến 

toàn thể cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan. Để thực hiện đánh giá, nhận 

xét phân loại cán bộ cho cuối năm. 

 4. Xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên 

truyền cải cách hành chính 

a. Thực hiện báo cáo cải cách hành chính theo định kỳ 

Đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về Quyết định 

Ban hành Kế hoạch CCHC thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của cấp trên 

Bao gồm 07 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 

Một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cáo chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện địa hóa nền hành 

chính. 

b. Tổ chức tuyên truyền truyền về cải cách hành chính 

Công tác tuyên truyền CCHC duy trì thường xuyên, đã ban hành Quyết định 

số 62/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính UBND xã Ninh Thọ năm 2021. Các ban ngành, đài truyền thanh xã chủ động 

trong việc tuyên truyền, đưa tin về CCHC. Triển khai công tác tuyên truyền thiết 

thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung cải cách hành chính 

kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả 

năng của từng đối tượng, từng ngành. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách 

hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về 

cải cách hành chính của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã.  

II. Về kiểm soát thủ tục hành chính 
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- Đã thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị 

định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành 

chính.  

- Tất cả các thủ tục hành chính được công khai rõ ràng, đầy đủ tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 

07/02/2014 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 

của UBND tỉnh Khánh Hòa, niêm yết công khai thủ tục hành chính để cá nhân, tổ 

chức, thuận lợi trong việc tra cứu, tham khảo các thủ tục hành chính đã công bố và 

thực hiện giám sát việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính của công 

chức, cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên việc niêm yết vẫn còn thiếu sót, chưa 

đẩy đủ. 

III. Về thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông 

1. Kết quả thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế 

“một cửa”, cơ chế một cửa liên thông 

- Kiểm tra quy trình tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một của điện tử: 

Hầu hết cán bộ, công chức đều thực hiện đúng quy định tiếp nhận và trả kết quả trên 

phần mềm một của điện tử.  

- Qua kiểm tra tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 1285 hồ sơ (gồm 47 hồ sơ kỳ trước 

chuyển sang), đã giải quyết 1205 hồ sơ (đạt 94 %), giải quyết sớm hạn 1192 hồ sơ; 

đúng hạn 11 hồ sơ; 02 hồ sơ trễ hạn, đang giải quyết 61 hồ sơ, hủy 16 hồ sơ do công 

dân tự rút hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 101 hồ sơ. 

 Qua kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở các đồng chí xử lý hồ sơ xử lý chậm 

và đã được khắc phục sau đợt kiểm tra; tổ kiểm tra còn hướng dẫn cách thức lưu trữ 

hồ sơ theo đúng quy định, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thao tác trên 

phần mềm theo khả năng chuyên môn. 

2. Ngoài ra, UBND xã kiểm tra việc sử dụng phần mềm Eofice đối với cán 

bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã Ninh Thọ. 

- Tính bảo mật: 28 địa chỉ cơ bản đảm bảo tính bảo mật công việc cá nhân. 

- Thời gian cập nhật; xử lý, quản lý văn bản: 100% cán bộ, công chức, Người 

hoạt động KCT được kiểm tra đều cơ bản xử lý được phần mềm. Tuy nhiên vẫn còn 

một số ban, ngành đoàn thể chưa thực sự quan tâm xử lý thường xuyên theo quy 

định tối thiểu 03 lần/ngày. Do đó dẫn đến một số các văn bản trên phần mềm thể 

hiện cụ thể như sau: có văn bản chưa xem, văn bản đang xử lý… nhiều văn bản đã 

được nhận từ người chuyển việc nhưng chưa thấy phản hồi, công tác tham mưu thực 

hiện văn bản vẫn còn chậm. 

B. KIẾN NGHỊ CỦA TỔ KIỂM TRA 

Qua kết quả tổ kiểm tra kiến nghị một số nội dung như sau: 

1. Đối với cán bộ, công chức có liên quan 

Tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy phải 

đồng đều với nhau về thời gian giải quyết. 

Tổ chức niêm yết các hồ sơ theo quy định. 
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Thường xuyên tác nghiệp trên phần mềm điện tử một cửa, nếu để tình trạng 

hồ sơ trễ hạn ở lĩnh vực nào sẽ kiểm điểm đối với công chức chuyên môn lĩnh vực 

đó.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính,... 

2. Đối với việc sử dụng phần mềm E-office 

Các đồng chí được cấp địa chỉ sử dụng phần mềm thường xuyên cập nhật, xử 

lý văn bản (3 lần/ngày), không để công việc quá hạn. Dù nội dung công việc đã biết 

nhưng khi nhận được văn bản từ người chuyển việc phải thao tác kết thúc công việc 

để hồ sơ không chuyển qua quá hạn. 

Quan tâm chỉ đạo bộ phận tham mưu, xử lý văn bản, lưu trữ, trao đổi thông 

tin trên phần mềm và lưu trữ hồ sơ việc để thuận lợi trong công tác tìm kiếm văn 

bản, nâng cao trách nhiệm vai trò của cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.  

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính 

và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của UBND xã Ninh Thọ./. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy; 

- CT - PCT.UBND xã; 

- Cán bộ, công chức có liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Võ Khánh Đăng 
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