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BÁO CÁO 

Kết quả công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2022,  

phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 826/VP-TTPVHCC ngày 03/3/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC, báo cáo 

công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2022. UBND huyện Hữu Lũng báo cáo kết 

quả công tác giải quyết thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính quý I 

năm 2022, cụ thể như sau:  

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện  

  Trong quý I năm 2022, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành hệ thống các 

văn bản để chỉ đạo, triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và 

rà soát TTHC trên địa bàn huyện, cụ thể: Kế hoạch số 280/KH-UBND, ngày 

30/12/2021 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng năm 2022; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/02/2022 về rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Công văn số 

02/VP-TH, ngày 06/01/2021 về lựa chọn, đề xuất TTHC để xây dựng kế hoạch rà 

soát, đánh giá trong năm 2022; Công văn số 07/VP-TH ngày 12/01/2022 đôn đốc 

gửi đề xuất TTHC để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá của tỉnh trong năm 

2022; Công văn số 214/UBND-VP, ngày 23/02/2022 của UBND huyện Hữu Lũng 

về đôn đốc thực hiện việc số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Công 

văn số 282/UBND-VP ngày 07/3/2022 về việc thực hiện đánh giá giải quyết 

TTHC, báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2022. 

2. Công tác đôn đốc, tổ chức thực hiện  

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn 

tăng cường các hoạt động kiểm soát TTHC, gắn với trách nhiệm của người đứng 

đầu đơn vị; gắn hoạt động kiểm tra, kiểm soát TTHC trong các cuộc Kiểm tra tình 

hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2022; 

công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính công vụ; kiểm tra công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã 

đôn đốc kịp thời, đề ra những giải pháp, khắc phục những hạn chế yếu kém, qua đó 

đã chỉnh đốn, khắc phục những yếu kém của các đơn vị được kiểm tra.  

3. Công tác tổ chức, bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát 

TTHC  
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 Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát TTHC; Nghị định 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 công tác kiểm soát 

TTHC; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND huyện ban hành quyết định phân 

công đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC cấp huyện thuộc Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 100% cán bộ đầu mối của cấp huyện và các phòng có 

trình độ đại học; 100% cán bộ đầu mối cấp xã có trình độ trung cấp trở lên. Các 

cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát TTHC đều có tinh thần trách nhiệm cao, luôn 

có ý thực học hỏi, tìm hiểu và nắm chắc các thông tin về công tác cải cách hành 

chính cũng như công tác kiểm soát TTHC để có nhưng tham mưu và xử lý kịp thời 

tại đơn vị. 

 4. Việc bố trí và sử dụng kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC 

 Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2021, UBND huyện đã thực hiện bố trí kinh phí cho các 

hoạt động kiểm soát TTHC đảm bảo quy định. Kinh phí chi trả cho cán bộ đầu mối 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thanh toán đến hết tháng 03/2022. 

II. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM 

SOÁT TTHC, CẢI CÁCH TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT 

CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

1. Về công bố, công khai TTHC 

Việc công tác công bố, công khai TTHC theo quy định tại Điều 17 của Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND 

thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc 

niêm yết công khai TTHC, đảm bảo việc niêm yết thực hiện đúng theo quy định tại 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về 

hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.  

UBND huyện Hữu Lũng đã thực hiện niêm yết 256 TTHC theo Quyết định 

công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; niêm yết 230 TTHC thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cấp xã niêm yết 107 TTHC theo Quyết định 

công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; niêm yết 90 TTHC thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC  

 2.1. Rà soát, đơn giản hoá TTHC 

UBND huyện đã ban Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/02/2022 về rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng và chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá theo 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP gồm 16 TTHC; trong đó có 12 TTHC cấp huyện, 

04 TTHC cấp xã. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chủ động lựa chọn một số TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình để tiến hành rà soát. Đồng thời, chỉ đạo 
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xem xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác rà soát TTHC để xếp loại công tác cải 

cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2.2. Việc thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC năm 2022 

Thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Kế hoạch 

số 28/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng 

xây dựng kế hoạch rà soát, cắt giảm 37 TTHC, trong đó có 22 TTHC cấp huyện, 

15 TTHC cấp xã. Hiện các đơn vị đang thực hiện rà soát cắt giảm, dự kiến sẽ báo 

cáo và gửi đề xuất về các sở, ngành thuộc tỉnh trước 15/4/2022. 

3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; thực hiện quy định 

về xin lỗi đối với TTHC có thời gian trả quá hạn 

 Trong quý I năm 2022, UBND huyện Hữu Lũng đã tiếp nhận 01 phản ánh 

kiến nghị về thực hiện chính sách đối với người lao động nghỉ việc do dịch Covid-

19. UBND huyện đã chỉ đạo, xác minh và làm rõ và trả lời công dân, đồng thời đã 

công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia đúng thời gian quy định.  

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

+ Cấp huyện: 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 1.093 hồ sơ, trong 

đó:  

+ Số mới tiếp nhận trong kỳ: 1.093 hồ sơ (trực tuyến: 65 hồ sơ; trực tiếp và 

qua dịch vụ bưu chính: 1.028 hồ sơ);  

+ Số từ kỳ trước chuyển qua: 0 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 952 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ trước hạn: 149 hồ 

sơ, đúng hạn: 803 hồ sơ, quá hạn: 0. 

- Số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết: 141 hồ sơ, trong đó còn thời hạn: 

41 hồ sơ. 

Hồ sơ giải quyết đúng hạn thuộc thẩm quyền của UBND huyện là 952/952 

hồ sơ, đạt 100%. 

- Cấp xã: 

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 17.124 hồ sơ, trong 

đó:  

+ Số mới tiếp nhận trong kỳ: 17.121 hồ sơ (trực tuyến: 03 hồ sơ; trực tiếp và 

qua dịch vụ bưu chính: 17.118 hồ sơ);  

+ Số từ kỳ trước chuyển qua: 03 hồ sơ 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 17.112 hồ sơ; trong đó: Giải quyết trước hạn: 

3.800 hồ sơ, đúng hạn: 13.312 hồ sơ, quá hạn: 0. 
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- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 18 hồ sơ; trong đó trong hạn 18 hồ sơ, quá 

hạn: 0 hồ sơ. 

Hồ sơ giải quyết đúng hạn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã là 

17.112/17.112 hồ sơ, đạt 100%. 

(Có Biểu số 06b/BTP/KSTT/KTTH gửi kèm) 

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

5.1. Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện: Thực hiện đánh giá 08 cơ quan, kết quả: Đạt loại xuất sắc 8/8 cơ 

quan. 

- Đối với UBND cấp xã: Tổng số xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện 

đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là: 24 xã, 

thị trấn, trong đó: Đạt xếp loại xuất sắc có 17 xã, thị trấn; Đạt xếp loại tốt có 07 xã. 

 (Có phiếu đánh giá kèm theo). 

5.2. Tình hình, kết quả tổ chức thực hiện TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện thực hiện rà 

soát, để xuất các thủ tục hành chính đủ điều kiện để đưa ra thực hiện tại Bộ phận 

một cửa theo nguyên tắc “4 tại chỗ”. Ngày 01/12/2021, UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 5780/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hữu Lũng, theo đó 112/218 

TTHC, đạt tỷ lệ 51,4% TTHC thực hiện theo nguyên tắc “4 tại chỗ”. 

5.3. Tiến độ kiện toàn Bộ phận Một cửa, bố trí trụ sở Bộ phận Một cửa tổ 

chức thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

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

dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND huyện đã 

kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Hữu Lũng, với 07 công chức, trong đó Trưởng Bộ phận là Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, còn các thành viên khác là công chức thuộc các 

phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND và UBND, 

Tư pháp, Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, Tài nguyên và Môi trường, 

Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng và 03 cơ quan thuộc tỉnh cử cán bộ đến làm việc tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện là: Công an; Bảo hiểm xã hội; Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai. Đồng thời, UBND đã ban hành Quy chế hoạt động 

của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 15/5/2020). 

Đối với các xã, thị trấn có 24/24 đơn vị đã ban hành quyết định thành lập Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả và ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp 
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nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP thì hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa đảm bảo. 

UBND huyện đã bố trí địa điểm Bộ phận Một cửa huyện ở vị trí thuận lợi, 

có 02 phòng diện tích mỗi phòng là 43m2, có trang thiết bị, bàn ghế đảm bảo theo 

quy định; bố trí máy tính, máy in, máy fax, máy scan, tủ làm việc để phục vụ cho 

công tác tiếp nhận và trả kết quả cho Nhân dân; UBND các xã, thị trấn hầu hết 

chưa có trụ sở riêng của Bộ phận phận tiếp nhận và trả kết quả, chủ yếu bố trí tại 

phòng làm việc trụ sở UBND xã. 

6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Thực hiện Nghị định 45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn lựa chọn 

các TTHC triển khai thực hiện được trên môi trường điện tử; hướng dẫn các xã, thị 

trấn tổ chức tuyên truyền với người dân về các TTHC có thể thực hiện được trên 

môi trường mạng.  

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng đã quán triệt 

triển khai đến các cơ quan đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện ngay; chỉ đạo Bộ 

phận Một cửa của huyện thực hiện nhập 100% hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện 

tử theo quy định; Trong tháng 01 năm 2022 UBND huyện đã tổ chức tập huấn cho 

các phòng ban chuyên môn về việc số hóa hồ sơ trong đó định hướng, hướng dẫn 

các đơn vị thực hiện việc chuyển hồ sơ trên môi trường điện từ và thực hiện gắn 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên phần mềm một cửa điện tử; ngày 

23/3/2022 UBND huyện tiếp tục ban hành Văn bản số 214/UBND-VP, về đôn đốc 

thực hiện việc số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến thời 

điểm 18/3/2022: cấp huyện nhập 1.153 hồ sơ, cấp xã nhập 6.338 hồ sơ trên phần 

mềm một cửa điện tử 

7. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nói chung 

và công tác kiểm soát TTHC nói riêng. Thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả 

kiểm soát TTHC đến Nhân dân cũng như các tổ chức, cá nhân qua tổ chức hội nghị 

tập huấn, lồng ghép qua gắn hoạt động kiểm tra, kiểm soát TTHC trong các cuộc 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 

năm 2022; công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính công vụ; kiểm tra công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả tại huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện 

thực hiện các TTHC qua Bưu chính công ích, dịch vụ công mức độ, 3,4, thực hiện 

các TTHC qua môi trường mạng; chỉ đạo UBND các xã thị trấn làm tốt công tác 

truyền thông tới người dân thông qua các buổi gặp gỡ tiếp xúc với người dân về 

các lĩnh vực. 
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8. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

 Trong quý I năm 2022, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra công tác tình hình 

triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2022, trong 

đó, kết hợp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính được 04 xã gồm Sơn 

Hà, Hồ Sơn, Hữu Liên, Yên Vượng; qua kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị thực hiện 

niêm yết các TTHC mới được công bố, đặc biệt là các thủ tục mới có thay đổi 

trong quý I năm 2022; đồng thời định hướng, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các 

thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến 3,4, gắn kết quả trên phần mềm một cửa điện 

tử và hoàn thành việc số hóa hồ sơ giai đoạn 2018-2021 theo kế hoạch. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

- TTHC được niêm yết công khai, minh bạch và rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, tại các cơ quan, đơn vị; TTHC được giải quyết 

theo đúng quy định pháp luật như về trình tự thực hiện, cách thức, thành phần hồ 

sơ, số lượng hồ sơ, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết và thái độ phục vụ Nhân dân tạo 

điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. 

- Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức về cơ bản 

đã được quan tâm, đa số các hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện đúng trình tự, 

thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí; 

2. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình thực hiện 

- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc bố trí bộ phận một cửa làm việc chưa đảm 

bảo; việc niêm yết các TTHC, không gian bố trí niêm yết các thủ tục không đảm 

bảo, không đồng đều giữa các đơn vị nên khó khăn trong công tác chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện chung trong toàn huyện. 

-Việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ còn khó khăn. Hệ thống còn lỗi, thường bị gián đoạn gây khó khăn cho 

việc nhập, gửi, duyệt báo cáo.  

- Việc số hóa hồ sơ gặp nhiều khó khăn do phần mềm chưa hoàn thiện; việc 

chỉ đạo các xã thực hiện số hóa chưa được triển khai do trên phần mềm chưa phân 

kho độc lập cho cấp xã. 

- Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn lúng túng do chưa 

tích hợp việc thanh toán trên phần mềm một cửa điện tử nên chưa thực hiện được 

mà chỉ đáp ứng thực hiện ở mức độ 3. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022 

1. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ 

công – một cửa điện tử của huyện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng để hồ 

sơ quá hạn. Đôn đốc cán bộ tại bộ phận một cửa tăng cường công tác tuyên truyền 

hướng dẫn người dân tham gia và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 

tham gia các dịch vụ Bưu chính công ích.  
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2. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ triển khai thực hiện 

các thủ tục trên môi trường mạng, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

3. Tổ chức tập huấn số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với cấp 

xã; đôn đốc hoàn thành cấp huyện những hồ sơ phát sinh theo kế hoạch giai đoạn 

2018-2022. 

4. Phối hợp với Bưu điện huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân tham gia thực hiện các TTHC qua Bưu chính công ích; tập trung 

thực hiện đối với hoạt động trả kết quả qua Bưu chính. Lựa chọn thủ tục để tập 

trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia nộp hồ sơ qua Bưu chính công 

ích. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I, phương hướng nhiệm vụ quý 

II năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các CQ chuyên môn thuộc huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Quốc Phong 

 


		2022-03-21T07:59:06+0700


		2022-03-21T08:12:49+0700


		2022-03-21T08:12:49+0700


		2022-03-21T08:12:49+0700




