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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
 

 

Số:  41 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                       Kỳ Anh, ngày   22  tháng 3 năm 2019 

 

BÁO CÁO 
Tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 

 
  

 Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Ủy ban nhân 

dân huyện Kỳ Anh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành 

chính quý I năm 2019 như sau: 

 I. Tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính. 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục 

hành chính. 

  Thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính, quý I năm 2019, 

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, cụ thể:  

 - Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 23/01/2019 về kiểm soát thủ tục hành 

chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 

2019. 

 - Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 12/3/2019 về rà soát, đánh giá thành 

phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn huyện Kỳ Anh 

 - Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 về việc thay thế và bổ 

sung cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND 

huyện Kỳ Anh. 

 - Ngoài ra, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính, UBND huyện đã ban hành một số công văn gửi các phòng, 

ban, đơn vị và UBND các xã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ rà soát, công khai, 

tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. Tình hình công khai, cập nhật TTHC 

Tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP  

ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát TTHC;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; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
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trong giải quyết thủ tục hành chính đến từng phòng chuyên môn và đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện và 21 xã trên địa bàn huyện.  

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời việc công khai các TTHC sau khi 

được UBND tỉnh công bố tại Trung tâm Hành chính công huyện; đồng thời chỉ 

đạo UBND các xã niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã. Thực hiện đăng tải công khai trên trang, cổng thông tin điện 

tử của các cơ quan, đơn vị, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện 

để cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện.  

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

  Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (theo mẫu) tại Trung tâm hành 

chính công theo đúng quy định của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ đầu mối 

kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên kiểm tra văn bản niêm yết, trường 

hợp bị hoen ố, rách nát đã kịp thời niêm yết bổ sung. 

  Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các xã trên địa bàn thực hiện 

niêm yết công khai thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính theo đúng hướng dẫn, quy định. 

Tuy nhiên, trong quý I, UBND huyện Kỳ Anh không nhận được phản ánh, 

kiến nghị liên quan đến quy định hành chính, hành vi hành chính của cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn huyện. 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

  Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết ở cấp 

huyện và cấp xã trên địa bàn huyện là 9.670 hồ sơ, cụ thể cấp huyện 3.580 hồ 

sơ, cấp xã 6.090 hồ sơ. Trong đó: 

 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 2.301 hồ sơ (cấp huyện tiếp nhận 1.100 

hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 1.201 hồ sơ). 

- Số hồ sơ mới tiếp nhận là 7.369 hồ sơ (cấp huyện tiếp nhận 2480 hồ sơ, 

cấp xã tiếp nhận 48891 hồ sơ). 

  - Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 8.757 hồ sơ (cấp huyện 2.773 trả đúng 

hạn, trả quá hạn 10 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn 99,6%; cấp xã 5.984hồ sơ, trả 

đúng hạn 5.810 hồ sơ, trả quá hạn 174 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn 97,09% ). 

  - Tổng số hồ sơ đang giải quyết là 527 hồ sơ ( cấp huyện 421 hồ sơ; cấp 

xã 106, chưa đến hạn là 508 hồ sơ, quá hạn là 17 hồ sơ). 

5. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông: 

Chỉ đạo nghiêm việc áp dụng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp 

xã. 
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Tại Trung tâm hành chính công huyện, có 325 thủ tục hành chính được áp 

dụng thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trong đó có 42 thủ tục 

hành chính lĩnh vực LĐTBXH áp dụng liên thông, 15 thủ tục điện lực, … bảo 

hiểm xã  hội,  lĩnh vực thuế). Trung tâm hành chính huyện công đi vào hoạt 

động, bước đầu đạt kết quả tích cực. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện và thủ tục hành chính 

của các ngành Thuế, Bảo hiểm xã hội, Điện lực đã được triển khai thực hiện tại 

Trung tâm hành chính công huyện. 

Quan tâm bố trí trang thiết bị phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành 

chính  như hệ thống mạng, máy tính, máy in, máy photocopy, máy scan, máy lấy 

số thứ tự tự động, máy tra cứu TTHC, camera giám sát, bàn, ghế và các thiết bị 

cần thiết khác để phục vụ cơ bản cho hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả hồ sơ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Hành chính 

công huyện. Tại các xã, UBND xã cân đối kinh phí, ưu tiên mua sắm các trang 

thiết bị thiết yếu phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân. Tuy nhiên, so với yêu cầu, một số đơn vị vẫn còn gặp khó khăn. 

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

  Chủ động cập nhật kịp thời, thường xuyên, liên tục các văn bản chỉ đạo, 

thông tin về kiểm soát TTHC và toàn bộ TTHC do UBND tỉnh công bố trên 

trang thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của huyện. Đồng thời, chỉ 

đạo các xã đưa các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác kiểm soát TTHC lên 

trang thông tin điện tử của đơn vị, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận, 

khai thác, thông tin về TTHC thuận tiện, nhanh chóng. 

 Thường xuyên chỉ đạo Đài Truyền thanh, truyền hình huyện có bài, bản 

tin về cải cách hành chính nói chung, kiểm soát TTHC nói riêng trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức biết thực hiện. 

  II. Tồn tại, hạn chế. 

- Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương chưa 

đảm bảo về thời gian; còn để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn (xã Kỳ Giang, Kỳ 

Văn, Kỳ Phong). 

- Công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức xã hội về hoạt 

động kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa thực sự 

huy động các cá nhân, tổ chức tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC. 

- Hiện nay, các thủ tục hành chính ngành Công an chưa áp dụng thực hiện 

tại Trung tâm hành chính công của huyện. 

- Nhiều đơn vị cấp xã, do điều kiện địa phương, tuy đã bố trí được cơ bản 

về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

nhưng vẫn còn thiếu và chưa đảm bảo các tiêu chí theo quy định về diện tích, hệ 

thống các trang thiết bị hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho cá 

nhân, tổ chức như máy tính, máy in, máy scan. 
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III. Phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành liên 

quan về công tác kiểm soát TTHC. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát thành 

phần hồ sơ, quy định thủ tục hành chính và phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính. 

2. Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các TTHC theo quy định và 

bằng nhiều hình thức phù hợp; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh 

kiến nghị, đồng thời tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. 

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã thực hiện việc giải quyết thủ tục 

hành chính; quán triệt thực hiện nghị định số Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về 

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

chính; Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đến cán bộ công 

chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận 

thức xã hội về hoạt động kiểm soát TTHC; Đồng thời huy động các cá nhân, tổ 

chức tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC. 

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành 

chính công huyện; tuyên truyền để tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân về cải cách hành thủ tục hành chính, tạo tiếp cận, sử dụng dịch vụ công 

mức độ 3 cho công dân, tổ chức. 

6. Duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo đúng thời gian quy định; 

tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các 

xã. 

  7. Thường xuyên và đột xuất tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính tại các xã nhằm phát hiện những sai phạm và hỗ trợ, chấn chỉnh, 

khắc phục kịp thời theo quy định.  

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác Kiểm soát thủ tục hành chính quý I 

năm 2019, của huyện Kỳ Anh./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng KSTTHC VP UBND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- CB Đầu mối KSTTHC; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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