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BÁO CÁO
 Kết quả rà soát, đơn giản hóa và công khai TTHC,

 quy trình nội bộ giải quyết TTHC năm 2022

Thực hiện Công văn số 2669/UBND-VP ngày 26/10/2022 của UBND 
huyện về việc rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính, quy trình nội 
bộ giải quyết TTHC. Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Nam, báo cáo kết quả thực 
hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo UBND xã xác định rõ việc rà soát, đánh giá, đơn giảm hóa thủ tục
hành chính là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách hành chính của địa
phương. Chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND xã và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù
hợp.

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 
14/2/2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã 
Chi Lăng Nam.

Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, UBND xã giao Công chức Văn phòng - thống 
kê xã theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện theo Kế hoạch và tổ 
chức rà soát độc lập các TTHC nói trên.

Các chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC trên cơ sở Kế hoạch của Ủy
ban nhân dân xã, đã tiến hành rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để
tiến hành rà soát, kiến nghị cắt giảm theo đúng tinh thần, nội dung mà kế hoạch
đã đề ra.

Nhìn chung, công tác rà soát quy định, TTHC đã được UBND xã quan tâm
chỉ đạo, tập trung nhân lực và phương tiện cần thiết để hoàn thành đúng thời hạn
quy định. Các công chức chuyên môn liên quan đã tổ chức thực hiện nghiêm túc
theo đúng các nội dung của Kế hoạch đề ra.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

UBND xã đã tiến hành rà soát 137 bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của cấp xã.

Qua rà soát đề xuất như sau:



1. Thủ tục: Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm
thuộc bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (Ban hành theo
Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của chủ tịch UBND tỉnh Hải 
Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt, quy trình nội 
bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi,chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch)

Hiện nay thủ tục này đang quy định hồ sơ lưu tại cấp xã phải có bản đăng
ký (đơn) của hộ gia đình từ đầu năm đăng ký thực hiện gia đình văn hóa của năm
xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Theo thực hiện thủ tục hành chính, hồ sơ lưu
tại xã chỉ cần danh sách có chữ ký đăng ký đạt gia đình văn hóa trong năm của hộ
và biên bản họp thôn thống nhất là được, không cần thiết phải có bản đăng ký vì:

Việc lưu từng bản đăng ký của từng hộ dân làm phát sinh quá nhiều giấy tờ
trong hồ sơ lưu, xã Chi Lăng Nam có đến 1.816 hộ dân trên địa bàn, tỷ lệ gia đình 
văn hóa hàng năm chiếm trên 95%, như vậy hàng năm sẽ có đến gần 1.743 bản 
đăng ký phải lưu, như vậy sẽ gây áp lực, quá tải hồ sơ, tài liệu, cặp hộp, phòng kho 
lưu trữ. 

2. Tại các thủ tục Hành chính – Tư pháp, có mẫu tờ khai, nhằm lấy thông
tin từ người yêu cầu thực hiện thủ tục, hiện nay trên mẫu đang thiếu thông tin về:
Số điện thoại của người yêu cầu, giấy tờ tùy thân của cha, mẹ người yêu cầu.
Những nội dung này cần có để nhập lên phần mềm dịch vụ công. Địa phương đề
nghị được cấp trên xem xét bổ sung thông tin vào mẫu để dễ thực hiện.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Khó khăn, vướng mắc
- Đội ngũ chuyên môn phụ trách công tác giải quyết TTHC tại bộ phận một

cửa của xã cũng như cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC tại cấp xã chưa được
tập huấn về nghiệp vụ rà soát TTHC nên chất lượng rà soát chưa cao; Đa số hoạt
động theo chế độ kiêm nhiệm, khối lượng công việc nhiều nên chưa chú ý đến
công tác rà soát TTHC, đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của việc rà soát.

- Kinh phí cho công tác rà soát TTHC chưa được phân bổ.
- Hệ thống phần mềm dịch vụ công gặp vướng mắc khi đưa tệp đã scan

đính kèm trả kết quả trên hệ thống thì không có hiển thị tệp đính kèm. Việc này
ảnh hưởng đến tỷ lệ hồ sơ số hóa trên dịch vụ công, đề nghị cấp trên xem xét hỗ
trợ xử lý.

Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính là công việc khá phức tạp,
khó khăn cần nhiều thời gian nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan.



2. Kiến nghị, đề xuất
- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ kiểm soát

TTHC, rà soát TTHC cho các cán bộ đầu mối.
Trên đây là Báo cáo rà soát quy định, TTHC năm 2022, Ủy ban nhân dân

xã Chi Lăng Nam kính gửi Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp, theo dõi./.

Nơi nhận:
- Văn Phòng HĐND- UBND huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Minh
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