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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước Quý I năm 2022 

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của UBND thị xã Kinh Môn năm 2022;      
Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của UBND xã Minh Hòa năm 2022.
Ủy ban nhân xã Minh Hòa báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

(CCHC) nhà nước Quý I năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
I. Tình hình triển khai thực hiện:
- Chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện CCHC trên cơ sở cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm 

vụ của kế hoạch CCHC của tỉnh, thị xã;
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, UBND  xã đã 

chỉ đạo công chức chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC 
năm 2022, thông qua ban hành các văn bản chỉ đạo sau: 

+ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 25/12/2021 về Thực hiện cải cách hành Nhà nước 
chính xã Minh Hòa năm 2022;

+ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 25/12/2021 Cải cách hành chính xã Minh Hòa năm 
2022

- Trên cơ sở cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch CCHC của tỉnh, thị xã; quý I 
năm 2022 tình hình triển khai công tác CCHC trên địa bàn được thực hiện đúng quy định.

- Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, thực hiện kế hoạch CCHC; phân công, giao 
trách nhiệm cho cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC theo lĩnh vực phụ trách.

- Công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện theo Kế hoạch số 46/KH-UBND 
ngày 25/12/2021; kết hợp tuyên truyền trên đài truyền thanh và các hoạt động nghiệp vụ 
thường xuyên của các tổ chức đoàn thể. Đổi mới phương thức tiếp nhận và giải quyết phản 
ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, đảm bảo nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả.

- Tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở các TTHC do UBND tỉnh ban hành và sửa đổi, bổ sung.
2. Kết quả đạt được trong triển khai các nhiệm vụ CCHC.
2.1. Cải cách thể chế:
a) Công tác xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL):
- Công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND: UBND xã tuân thủ quy định 

về quy trình xây dựng văn bản theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản:
- Kết quả tự kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản QPPL của HĐND-

UBND: Qua kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của HĐND - UBND xã không có văn bản 
QPPL phải bãi bỏ, đính chính.

b) Tình hình triển khai thực hiện văn bản QPPL của Trung ương, tỉnh, thị xã:
Tổ chức quán triệt và kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các 

nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Chương trình hành động của tỉnh, Nghị quyết của HĐND 
tỉnh, Nghị quyết của HĐND thị xã, kế hoạch của UBND thị xã, cụ thể như: Ban hành kế 
hoạch năm, kế hoạch chuyên đề về triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 
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điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, an 
ninh, quốc phòng quân sự địa phương... 

Triển khai, hướng dẫn các văn bản QPPL đến cán bộ, công chức sâu sát và kịp thời 
thông qua các cuộc họp, lịch làm việc hàng tháng, hàng tuần.

2.2. Cải cách thủ tục hành chính:
a) Công tác kiểm soát TTHC theo Kế hoạch: UBND xã xây dựng và triển khai Kế 

hoạch kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC do UBND xã ban hành.
- Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: UBND xã xây dựng và triển khai Kế hoạch 

kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 theo đúng quy định.
b) Việc tổ chức công khai TTHC thuộc thẩm quyền của UBND xã: UBND xã tổ 

chức niêm yết công khai các TTHC đã ban hành và các TTHC mới sửa đổi bổ sung do cấp 
trên ban hành tại trụ sở theo quy định.

c) Việc kiểm tra đánh giá việc tiếp nhận và xử lý những kiến nghị phản ánh của cá 
nhân, tổ chức về quy định hành chính:

- Việc giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đảm bảo chính xác, 
khách quan, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm 
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan.

- Việc công khai giải quyết những phản ánh, kiến nghị: Quý I năm 2022 không có 
PAKN nào về TTHC.

d) Kết quả thực hiện giải quyết TTHC cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông: 
- Kết quả giải quyết TTHC kết quả thực hiện cơ chế Một cửa: Bộ phận Một cửa, 

BPMC đã thực hiện các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Đến nay việc tiếp nhận và giải quyết hồ 
sơ theo đúng quy định, 100% TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

- Bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại 
UBND xã. Tại UBND xã bộ phận Một cửa được bố trí ở vị trí thuận tiện; Công chức làm việc 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thực hiện theo cơ chế Một cửa đảm bảo đúng quy 
định. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Trang thiết bị, phương tiện làm việc của Bộ phận Một 
cửa cơ bản đã đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí đủ ghế 
ngồi chờ, bàn để viết; Trang thiết bị đã đảm bảo theo quy định.

- Việc xây dựng quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 
Một cửa: Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, Nội 
quy tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo cơ chế Một cửa tại UBND 
xã Minh Hòa đã được xây dựng từ những năm trước đây, năm 2021 đã được ban hành lại.

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTCH Quý I năm 2022:
+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 32 TTCH;
+ Số hồ sơ đã giải quyết đúng hẹn: 32 TTCH;
+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: không.
+ Số hồ sơ trả lại công dân: không.
- Hồ sơ, sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa: Hồ 

sơ theo dõi được giao cho công chức chuyên môn theo dõi về các lĩnh vực được phân công 
phụ trách.

2.3. Cải cách tài chính công:
- Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
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UBND xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng với nhiều chủ trương như: triển khai thực hiện 
chương trình, kế hoạch hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền về thực hành tiết kiệm, 
chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng; đặc biệt trên các lĩnh vực như: Quản lý đất đai; khai thác tài nguyên; các công 
trình, dự án đầu tư xây dựng do vậy các hành vi vi phạm về tham nhũng không xẩy ra.

UBND xã đã xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài 
sản công và thực hiện công khai để công chức, người lao động giám sát việc thực hiện.

- Kết quả thực hiện công khai tài chính theo quy định;
+ Hàng năm UBND xã đã xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình UBND thị xã phê 

duyệt, trình kỳ họp HĐND xã để ban hành nghị quyết thực hiện, cuối năm xây dựng báo cáo 
thu chi ngân sách, báo cáo trước kỳ họp HĐND xã, tổ chức niêm yết công khai theo quy 
định: trong quá trình thực hiện luôn có sự giám sát của TTHĐND xã.

- Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC công: Đẩy mạnh việc ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào giải quyết 
TTHC, trao đổi các văn bản qua thư điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan. 

2.6. Hiện đại hóa hành chính:
a) Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ: 
- Đến nay 95% cán bộ, công chức đã thực hiện thành thạo việc ứng dụng CNTT, sử 

dụng phần mềm vào trong công việc chuyên môn.
- Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của xã: Nhằm từng bước cải cách nền hành 

chính và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của 
pháp luật; để kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC 
của UBND.

b) Việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO  
vào hoạt động của UBND xã:

- UBND tiếp tục duy trì thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND, chỉ đạo cán bộ, công chức 
viết quy trình thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công để tổ chức thực hiện.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022:
Để tiếp tục thực hiện kế hoạch CCHC Nhà nước Quý II và cả năm 2022 UBND xã tập 

trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát kế hoạch, tập trung thực hiện hoàn thành các 

nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch của xã và Kế hoạch CCHC của thị xã.
2. Tiếp tục rà soát và tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND xã ban hành. Kiểm tra kịp 

thời văn bản QPPL do HĐND, UBND xã ban hành theo quy định. 
3. Tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.
4. Thực hiện việc sử dụng và quản lý công chức, các chế độ, chính sách về tiền lương 

cho cán bộ, công chức theo quy định. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức.

5. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I năm 2022, nhiệm vụ quý II 

năm 2022, UBND xã Minh Hòa báo cáo UBND, Phòng nội vụ thị xã./.

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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Nơi nhận:                                                                                     
- Phòng Nội vụ thị xã;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND;
- Lãnh đạo, công chức UBND;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngọc


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-21T16:36:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Ngọc<nguyenvanngoc1977@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-03-21T16:44:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa<minhhoa.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-03-21T16:45:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa<minhhoa.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-03-21T16:45:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa<minhhoa.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-03-21T16:45:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa<minhhoa.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




