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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 

Số:       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

P. Trần Hưng Đạo, ngày      tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO 
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế Một cửa, Một cửa 

liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 
quý III/2022

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(TTHC) Quý III/2022

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL) : 0 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL
Tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do bộ, cơ quan 

mình chủ trì thực hiện việc thẩm định: 0
3. Công bố, công khai TTHC, danh mụcTTHC
UBND phường thường xuyên rà soát các căn cứ pháp lý liên quan đến 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, kết quả:
- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành 

trong kỳ báo cáo: 0
- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0
- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 0; trong đó số TTHC 

được công khai: 0
- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của bộ, cơ quan tính 

đến thời điểm báo cáo: 0; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ, cơ quan: 0

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương:138; trong 
đó: số TTHC do Trung ương quy định: 0; số TTHC do địa phương quy định: 
138

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 
- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch (Kế hoạch của 

Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh): 0
- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa:3
- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 3; số TTHC bãi 

bỏ: 0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 0; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên thông: 
0; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 0

- Số tiền tiết kiệm được: 0
- Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được: 0
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- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 0
5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC
- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số 

tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị 
về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công 
khai:0

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0
6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp 

nhận trong kỳ: 425 hồ sơ (Tiếp nhận online: 321 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 104 
hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 418 hồ sơ ; trong đó, giải quyết trước hạn: 
414 hồ sơ, đúng hạn: 3 hồ sơ, quá hạn: 1 hồ sơ (hộ tịch).

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 03; trong đó, trong hạn: 2, quá hạn: 01 
(Người có công)

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC

Thực hiện cơ chế một cửa: UBND phường đã kiện toàn Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả  giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP với 5 
cán bộ công chức. Duy trì thực hiện Quy chÕ lµm viÖc cña UBND phêng; Quy 
chÕ lµm viÖc vµ Néi quy lµm viÖc cña Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ giải quyết 
thủ tục hành chính; c¶i tiÕn chÕ ®é lµm viÖc, t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm cña tõng bé 
phËn, tõng c¸ nh©n; Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸n bé theo ®óng chøc n¨ng, 
nhiÖm vô, lo¹i bá nh÷ngnhiÖm vô chång chÐo, trïng lÆp nh»m ®¸p øng yªu cÇu 
qu¶n lý Nhµ níc. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
UBND phường đã tổ chức tuyên truyền,  quán triệt triển khai thực hiện 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ đến từng cán bộ, 
công chức phường; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết 
TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP, xác 
định rõ trách nhiệm của cá nhân trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường

Từ ngày 01/12/2020 UBND phường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết TTHC các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Kế hoạch số 
412/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND thành phố Hải Dương. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được 

UBND phường quan tâm chỉ đạo, thực hiện, thường xuyên tuyên truyền đến 
toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan thông qua các cuộc 
họp giao ban, họp cơ quan, lồng ghép trong các hội nghị chuyên đề, phần mềm 
quản lý văn bản điều hành. Đồng thời tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện 



3

nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của 
thành phố và phường. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại UBND phường được 

chú trọng; hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được thực 
hiện có hiệu quả, tạo điều kiện để giải quyết công việc của người dân thuận lợi, 
nhanh chóng. Nâng cao được tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán 
bộ, công chức. Hồ sơ của công dân được giải quyết kịp thời, đúng hạn, không để 
hồ sơ trễ hạn trên phần mềm.

Tuy nhiên những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn một số tồn tại, hạn 
chế, khó khăn: Số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 
công ích không có, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả chưa cao do 
khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ 
thông tin của người dân còn hạn chế, người dân vẫn có thói quen giao dịch trực 
tiếp , do vậy tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp. Do sự thay cán bộ đầu 
mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính nên việc tổng hợp, thống kê, cập 
nhật niêm yết công khai TTHC đôi lúc chưa kịp thời; Kinh phí phục vụ cho 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO
- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả công tác 

TTHC tại địa phương, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nộp hồ sơ trực 
tuyến mức độ 3, 4.

- Tăng cường cải cách quá trình thực thi giải quyết TTHC. Xây dựng quy 
trình nội bộ hợp lý để giải quyết TTHC nhanh gọn nhằm rút ngắn thời gian giải 
quyết so với thời hạn được pháp luật quy định. Thực hiện quy định tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 
số 45/2016/QĐ-TTg. Tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với 
trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC.

- Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục 
hành chính liên quan trực tiếp đến người dân. Thường xuyên rà soát, cập nhật 
các TTHC mới ban hành, bổ sung hoặc thay thế bãi bỏ; tiếp tục thực hiện tốt kế 
hoạch kiểm soát TTHC, báo cáo đầy đủ , đúng nội dung và đúng thời gian theo 
quy định

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm soát TTHC Quý III năm 2022 của 
UBND phường Trần Hưng Đạo./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
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   Vũ Ngọc Chiến
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