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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ 

CCHC năm 2022, cụ thể ban hành các văn bản sau: Kế hoạch số 15/KH-UBND 

ngày 19/01/2022 về thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch số 

16/KH-UBND ngày 19/01/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; 

quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

25/01/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. 

- Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022 của đơn 

vị: Năm 2022 UBND xã ban hành kế hoạch CCHC đề ra 27 nhiệm vụ cần thực 

hiện, trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã thực hiện được 23/27 nhiệm vụ. 

- Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHCchủ yếu lồng ghép các cuộc 

họp của UBND xã, các cuộc họp thôn. 

- Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện giao: UBND huyện gao cấp xã chủ trì và phối 

hợp thực hiện 28 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của huyện, trong 6 tháng đầu 

năm 2022 UBND xã đã phối hợp thực hiện được 23/28 nhiệm vụ. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có những mô hình, sáng kiến, giải 

pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân rộng và triển khai tại cơ quan, đơn vị. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐND và UBND xã không xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). 

- UBND xã đã triển khai công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, 

thi hành pháp luật năm 2022. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Ban hành kế hoạch 

số 42/KH-UBND ngày 02/3/2022 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về phòng chống tham nhũng năm 2022. Phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức tuyên 

truyền pháp luật được 01 buổi có 42 lượt công dân tham dự. 



2 

 
2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND đã tổ chức rà soát 24 TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã theo kế hoạch. Qua rà soát UBND xã 
không có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình. 

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBNDcấp xã hiện nay là 135 TTHC. 

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cơ sở vật chât cơ 
bản đảm bảo (diện tích phòng làm việc chưa đảm bảo). 

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Hiện 
nay đang triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo kế hoạch. 

+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị: 
Số hồ sơ tiếp nhận 613; số đã giải quyết 610; số giải quyết trong hạn 610; số giải 
quyết quá hạn 0, số đang giải quyết trong hạn 03, số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 
611, kỳ trước chuyển sang 02. 

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 
quan đến quy định TTHC: Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã không nhận được 
phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC. 

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Đang tổ 
chức đánh giá chất lượng kết quả thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2022. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã 
theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác. 

- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức của đơn vị: Hiện xã có 
08 cán bộ, 09 công chức. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Kết quả bố trí sắp xếp vị trí việc làm công chức của đơn vị: Các vị trí 
công tác của cán bộ, công chức xã đều đảm bảo đúng quy định. 

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công 
chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị: Đa số cán bộ, công chức xã đều chấp hành 
tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan. 

5. Cải cách tài chính công 

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị. 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch được 
UBND huyện giao: Công tác thu ngân sách được 46.244.054đ /100.000.000đ, 
đạt 46,2% kế hoạch, trong đó thu ngân sách xã hưởng: 31.650.446/69.000.000đ. 
Đạt: 45% kế hoạch giao. 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán nhà nước về tài chính, ngân sách; Không có 

- Công tác quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện đúng quy định. 
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6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử 

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số ở địa phương: các tiêu chí về chính quyền điện từ của 

xã đã từng bước được hoàn thiện. 

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật: Các trang thiết bị cơ bản 

để phục vụ chính quyền điện tử đều được quan tâm đầu tư. 

- Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu: Các dữ liệu trên cổng thông tin 

điện tử xã đang dần hoàn thiện và ngày càng phong phú. 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân và doanh 

nghiệp đảm bảo theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt tích cực 

Công tác CCHC của địa phương luôn được cấp uỷ Đảng và chính quyền 

xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các công chức chuyên môn luôn nâng cao tinh 

thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không xảy ra tình trạng hồ sơ TTHC 

giải quyết quá hạn. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn thấp. 

Chưa phát sinh hồ sơ có sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRỌNG TÂM 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch CCHC năm 2022 

của UBND huyện, xã. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng 

phòng làm việc của bộ phận một cửa của xã. 

Trên đây là báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của UBND xã 

Lục Bình./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 
- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức xã; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP UBND xã. 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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Phụ lục 1 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

( Kèm theo báo cáo số         /BC-UBND ngày        /6/2022 của UBND xã)  

 

STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu 

1 Công tác chỉ đạo điều hành CCHC    

1.1 Kế hoạch CCHC (của xã)    

1.1.1 Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 27  

1.1.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 23  

1.2 
Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người 

dân, cộng đồng doanh nghiệp 
Có/không Không 

 

2 Cải cách thể chế    

2.1 Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành Văn bản 0  

2.2 Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền Văn bản 0  

2.3 Số VBQPPL đã rà soát Văn bản 0  

2.4 
Số VBQPPL đã xử lý/kiến nghị xử lý sau 

kiểm tra, rà soát 
Văn bản 0 

 

2.5 
Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử 

lý xong 
Văn bản 0 

 

3 Cải cách thủ tục hành chính    

3.1 Thống kê TTHC    

3.2 Số TTHC trình công bố mới Thủ tục 0  

3.3 Số TTHC đề nghị bãi bỏ, thay thế Thủ tục 0  

3.4 Tổng số TTHC đang có hiệu lực Thủ tục 135  

3.4 Về Cổng dịch vụ công    

3.4.1 
Số TTHC đã cập nhật, công khai trên Cổng 

DVC quốc gia 
Thủ tục 135 

 

3.4.2 
Số TTHC mức độ 3 và 4 đã tích hợp lên 

Cổng DVC quốc gia  
Thủ tục 135 

 

3.5 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông    

3.5.1 Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục 01  

3.5.2 
Số TTHC liên thông giữa các cấp chính 

quyền 
Thủ tục 05 
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STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu 

3.5.3 
Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội 

bộ 
% 100 

 

3.5.4 
Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã 

được điện tử hóa 
% 100 

 

3.6 Kết quả giải quyết TTHC    

3.6.1 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp 

nhận được giải quyết đúng hẹn 
% 100 

 

3.9 Vận hành Cổng dịch vụ công    

3.9.1 Số TTHC được tích hợp lên Cổng DVC Thủ tục 135  

3.9.2 
Số TTHC cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng 

DVC 
Thủ tục 135 

 

3.9.3 
Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán 

trực tuyến. 
Thủ tục 135 

 

4 
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 

nước 
 

  

4.1 Số liệu về biên chế công chức    

4.1.1 Tổng số biên chế được giao trong năm Người 20 
Trừ Trưởng 

Công an 

4.1.2 Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 17  

4.1.3 
Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan 

hành chính nhà nước 
Người 0 

 

4.1.4 Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 01  

4.1.5 
Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với 

năm 2015 
% 0 

 

4.2 Tổng số người làm việc được giao Người 20  

4.2.1 Tổng số người làm việc có mặt Người 17  

4.2.2 Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 01  

4.2.3 Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 % 0  

5 Cải cách chế độ công vụ    

5.1 Vị trí việc làm của cán bộ, công chức    

5.1.1 
Số cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm 

đã được phê duyệt 
% 100 
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STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu 

5.2 
Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

(cả về Đảng và chính quyền). 
 0 

 

5.2.1 Số cán bộ, công chức đơn vị bị kỷ luật. Người 0  

6 Cải cách tài chính công    

7 
Xây dựng và phát triển Chính phủ điện 

tử, Chính phủ số 
 

  

7.1 
Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử 

phiên bản 2.0 
Có/không có 

 

7.2 
Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Văn bản 1.025 

 

Trong 

đó 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới 

dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng thư 

số và gửi trên môi trường điện tử). 

% 88 

 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới 

dạng điện tử và song song với văn bản giấy 
% 12 

 

7.3 Dịch vụ công trực tuyến    

7.4.1 Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 TTHC 0  

7.4.2 Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4 TTHC 45  

7.4.3 Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 % 0  

7.4.4 Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 % 50  
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