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ĐếỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒNG LẠC

Số:        /BC-UBND

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

Đồng Lạc, ngày        tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2021

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)
1. Công bố, công khai TTTHC, danh mục thủ tục hành chính
Thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn của tỉnh, 

thành phố, UBND phường đã tổ chức thống kê thủ tục hành chính; rà soát, cập nhật 
các thủ tục đã được UBND tỉnh công bố công khai 147 thủ tục hành chính (trong đó 
có 34 thủ tục liên thông) thuộc thẩm quyền bao gồm:

- Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch: 40 TTHC
- Lĩnh vực Nội vụ: 15 TTHC
- Lĩnh vực Văn hóa – xã hội: 12 TTHC
- Lĩnh vực LĐTB&XH: 42 TTHC (Trong đó: 32 TTHC liên thông)
- Lĩnh vực Giao thông vận tải: 11 TTHC
- Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 08 TTHC
- Lĩnh vực Đất đai – Môi trường: 04 TTHC
- Lĩnh vực Thanh tra: 08 TTHC
- Lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch: 03 TTHC
- Lĩnh vực theo Quyết định 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018: 05 TTHC
Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh 
vực; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của phường.
        2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

- UBND phường ban hành kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 31/3/2021 về 
việc kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
năm 2021.

- Tổng số đã rà soát 147 thủ tục hành chính, đồng thời không đề xuất 
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3. 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.
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(Có biểu mẫu kèm theo)
4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp 

nhận trong kỳ:  695 hồ sơ (trực tuyến: 0; trực tiếp: 695 hồ sơ và qua dịch vụ bưu 
chính công ích: 0 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 694 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 674 hồ sơ, 
20 hồ sơ đúng hạn

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 0 hồ sơ.
(Có biểu mẫu kèm theo)

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
5.1 Công tác triển khai chỉ đạo

- Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Hải Dương, UBND 
thành phố Chí Linh; UBND phường Đồng Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả 
hoạt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông đã ban hành các văn bản chỉ đạo như quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông kèm và  kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi có thay 
đổi về nhân sự.

- Thực hiện nhập tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử: 
https://motcua.haiduong.gov.vn/

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND phường triển khai tuyên truyền việc 
thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ Bưu chính công ích và cung cấp 
thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

5.2. Bố trí Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường được trang bị cơ bản các 

trang thiết bị đảm bảo phục vụ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, gồm: 4 máy 
tính và 4 máy in, 4 tủ đựng tài liệu, 01 máy scan; có diện tích phù hợp để nhân dân 
ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Chủ tịch 
UBND phường làm Trưởng bộ phận và các công chức chuyên môn là thành viên 
và việc tổ chức, hoạt động được thực hiện theo Quy chế tại Quyết định Quyết định 
số 47/QĐ-UBND ngày 29/3/2019

5.3 Công tác công khai, niêm yết các thủ tục hành chính
Thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; với các thủ tục hành 

chính mới được sửa đổi, mới ban hành; các thủ tục đã được thay thế hoặc huỷ bỏ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://motcua.haiduong.gov.vn/
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được UBND phường  thường xuyên cập nhật. UBND phường đã tổ chức niêm yết 
công khai 147 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả; công khai mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực; đồng thời, công 
khai trên trên trang thông tin điện tử của phường: 
http://donglac.chilinh.haiduong.gov.vn/
       5.4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp 
nhận trong kỳ: 695 hồ sơ (trực tuyến: 0; trực tiếp: 695 hồ sơ; và qua dịch vụ bưu 
chính công ích: 0 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ. Trong đó hồ sơ nhận 
trên hệ thống một cửa điện tử là 669 hồ sơ chiếm 96,2% và tất cả các hồ sơ đều 
được xử lý trước hạn và đúng hạn

6. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp 

nhận trong kỳ: 695 hồ sơ (trực tuyến: 0; trực tiếp: 695 hồ sơ; và qua dịch vụ bưu 
chính công ích: 0 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ. 

+ Trong đó hồ sơ nhận trên hệ thống một cửa điện tử là 669 hồ sơ chiếm 
96,25% và tất cả các hồ sơ đều được xử lý trước và đúng hạn.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 
08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích tiếp tục 
được lãnh đạo UBND phường Đồng Lạc quan tâm chỉ đạo theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1509/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên do thực tế người dân chưa 
có nhu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nên trong quý III năm 
2021, UBND phường chưa tiếp nhận hồ sơ nào qua dịch vụ Bưu chính công ích.

7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Trang thông tin điện tử phường tiếp tục duy trì chuyên mục Cải cách hành 
chính thực hiện công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp xã, quyết định công bố thủ tục hành chính mới của tỉnh, văn bản chỉ 
đạo điều hành của phường và đưa các tin bài về cải cách hành chính. Đồng thời, 
tạo liên kết đến Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Đài truyền thanh phường tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường 
và kết quả triển khai thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn 
phường.

Quán triệt đến cán bộ, công chức phối hợp với các cơ sở tuyên truyền rộng 
rãi đến người dân các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền 
công tác CCHC và các quy định hành chính; tăng cường việc tuyên truyền tổ chức, 
cá nhân trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc 
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gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận. xử 
lý phản ánh, kiến nghị.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

mang lại hiệu quả, hiệu lực cho hoạt động quản lý hành chính tại UBND phường. 
Các thủ tục hành chính được giải quyết theo hướng nhanh gọn, đơn giản, dễ thực 
hiện. Cán bộ, công chức ý thức cao trong thực thi công vụ đã góp phần nâng cao 
chất lượng giải quyết công việc, góp phần đem đến sự hài lòng cho cá nhân, tổ 
chức khi liên hệ giải quyết Thủ tục hành chính.

- Công tác chỉ đạo, điều hành về kiểm soát TTHC được triển khai thực hiện có 
hiệu quả. Có các văn bản hướng dẫn để thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, các hồ sơ đều được xử lý đúng và trước hẹn; 
Cán bộ, công chức chủ động phối hợp rà soát thủ tục hành chính, niêm yết công khai 
kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính..

2. Hạn chế
- Cán bộ, công chức phường thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên kỹ 

năng đánh giá tác động của thủ tục hành chính còn hạn chế.
- Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và thực 

hiện dịch vụ công mức độ 3 khó thực hiện do công dân tại địa bàn vẫn quen hình 
thức giao dịch trực tiếp.

- Việc trênh lệch số liệu giữa số liệu báo cáo và số liệu trên hệ thống một 
cửa điện tử là do một số thủ tục chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

- Một số công chức còn lúng túng trong quá trình rà soát các thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III
1.  Thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng phần mềm một cửa trong giải quyết 

thủ tục hành chính.
2. Tiếp tục rà soát các TTHC khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, 

niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính sau khi đã rà soát tại Bộ phận một cửa và 
trên trang thông tin điện tử.

3. Thực hiện tuyên truyền và đẩy mạnh triển khai công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính, trong đó khuyến khích  người dân nộp và nhận hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công mức độ 3.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
 1. Kiến nghị UBND tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC. 
2. Đề nghị UBND thành phố tổ chức tập huấn triệu tập tất cả công chức có 

liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giúp công chức chuyên môn hiểu rõ và nhận 
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thức cao hơn trong việc cập nhật hồ sơ trên phần mềm hệ thống một cửa đặc biệt là 
công chức địa chính và công chức làm công tác lao động thương binh và xã hội.

3. Đề nghị cải tiến hệ thống phần mềm một cửa, cụ thể:
- Đối với việc tiếp nhận hồ sơ của công chức tư pháp làm công tác chứng 

thực: tích hợp việc nhận hồ sơ của một công dân có nhiều bản chứng thực thành 
nhiều hồ sơ như theo dõi trong sổ (Ví dụ: ông Nguyễn Văn A đi chứng thực 5 loại 
giấy tờ, trong hệ thống phần mềm dùng chung là một hồ sơ, nhưng trên sổ theo dõi 
là 5 số chứng thực) 

- Đề nghị cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định của UBND 
tỉnh, đặc biệt đối với việc tiếp nhận hồ sơ của công chức làm công tác LĐTB&XH: 
Cần bổ sung, cập nhật các thủ tục hành chính và bổ sung các thủ tục thực hiện chế 
độ liên thông.

4. Kiến nghị UBND tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động CCHC.
Trên đây là  báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính  

quý III năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường Đồng Lạc./.

  Nơi nhận:                                                                      
 - UBND thành phố;                                                                 
 - Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Bẩy
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Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 01/2020/TT-
VPCP ngày 21/10/2020

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI 
UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC

Kỳ báo cáo: QUÝ III/2021
 (Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021)

Đơn vị báo cáo: 

UBND PHƯỜNG  ĐỒNG LẠC

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

Số hồ sơ nhận giải quyết Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Trong kỳ

STT Lĩnh vực giải quyết
Tổng số

Trực 
tuyến

Trực 
tiếp, 
dịch 
vụ 

bưu 
chính

Từ kỳ trước Tổng số
Trước 

hạn
Đúng 
hạn

Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9)+(10) (8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13)

1 Lĩnh vực hộ tịch 163 0 163 0 163 163 0 0 0 0 0
2 Lĩnh vực chứng thực 471 0 471 0 471 471 0 0 0 0 0
3 Lĩnh vực đất đai
4 Lĩnh vực người có công 18 0 18 0 18 0 18 0 0 0 0
5 Lĩnh vực bảo trợ xã hội 40 0 40 0 40 40 0 0 0 0 0
6 Lĩnh vực giải quyết KN - TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lĩnh vực tiếp công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lĩnh vự xử lý đơn 3 0 3 0 2 0 2 0 1 1 0

Tổng cộng 695 0 695 0 694 674 20 0 1 1 0
Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Đồng Lạc, Ngày  17  tháng 9  năm 2021
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Vũ Đình Bẩy
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Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP 
ngày 21/10/2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 
(PAKN)  VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

CỦA UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC

Kỳ báo cáo: QUÝ III/2021
 (Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021)

Đơn vị báo cáo: 

UBND PHƯỜNG  ĐỒNG LẠC

Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Đơn vị tính: Số PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử  lý PAKN

Đã xử lý Đang xử lý
Theo nội dung Theo thời điểm 

tiếp nhận Theo nội dung Theo thời điểm 
tiếp nhận

STT Tên ngành, lĩnh 
vực có PAKN Tổng số Hành 

vi 
hành 
hành 
chính

Quy 
định 
hành 
chính

Từ kỳ 
trước

Trong 
kỳ

Tổng số Hành 
vi 

hành 
chính

Quy 
định 
hành 
chính

Từ kỳ 
trước

Trong 
kỳ

Tổng số

Hành 
vi hành 
chính

Quy 
định 
hành 
chính

Số 
PAKN 
đã xử 

lý được 
đăng 

tải công 
khai

(1) (2)
(3)=(4)+(5)

+(6)+(7)
(4) (5) (6) (7)

(8)= (9)+(10)
+(11)+(12)

(9) (10) (11) (12) (13)=(14)+(15) (14) (15) (16)

Không có 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Đồng Lạc, Ngày  17  tháng 9  năm 2021
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Vũ Đình Bẩy
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