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Khắc phục sau kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 

 
 

Thực hiện Thông báo số 547/TB-ĐKT ngày 05/10/2022 của Đoàn Kiểm tra 

liên ngành về công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Ủy ban nhân dân huyện 

Trà Cú. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo khắc phục sau kiểm tra như sau: 

1. Kết quả khắc phục những mặt chưa được 

- Thực hiện tốt theo quy định về việc thực hiện ISO trên giấy, ISO điện tử 

vào xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu 

cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cụ thể: UBND huyện đã xây 

dựng quy trình điện tử xử lý thủ tục hành chính đối với tất cả các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Qua đó, Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện cũng đã giải quyết trên 6.619 hồ sơ đảm bảo 

đúng quy trình ISO và thời gian theo quy định; Ban chỉ đạo ISO đã cập nhật mục 

tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, bối cảnh tổ chức, còn đánh giá nội bộ và 

báo cáo kết quả duy trì ISO đang thực hiện. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã 

ban hành văn bản chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 

09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các phòng, ban, ngành huyện 

và UBND các xã, thị trấn nhằm áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thật sự có 

hiệu quả.  

- Chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác quản lý, điều hành công việc nội bộ, ký số và phát hành văn bản điện tử; 

tiếp nhận văn bản đến và chuyển xử lý theo đúng quy trình. Đến nay, các xã đã 

thực hiện tương đối tốt riêng Phòng Y tế và xã An Quảng Hữu chưa thực hiện 

được do Phòng Y tế chưa có lãnh đạo và xã An Quảng Hữu mới cấp đổi lại chứng 

thư số do thất lạc. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Y tế và 

UBND xã An Quảng Hữu thực hiện phát hành văn bản đi trên hệ thống iOffice 

khi đã đáp ứng yêu cầu quy định phát hành văn bản điện tử. 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện tăng cường gửi, nhận văn 

bản trên hệ thống iOffice theo Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2022 

của UBND tỉnh. Đối với các xã chưa thực hiện ký số điện tử theo Thông báo 

547/TB-ĐKT, UBND huyện cũng đã chỉ đạo tăng cường thực hiện ký số điện tử 

để phát hành văn bản đi cụ thể: UBND xã Hàm Tân đã ký số điện tử phát hành 44 
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văn bản, UBND xã Thanh Sơn đã ký số điện tử phát hành 52 văn bản; đối với 

UBND xã Kim Sơn, UBND huyện đang hướng dẫn lại công chức phụ trách thực 

hiện ký số theo quy định. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa 

Thông tin và Thể thao huyện cập nhật kịp thời các mục, tin bài mới, các quyết 

định công bố Bộ TTHC do cấp có thẩm quyền công bố trên Trang thông tin điện 

tử của huyện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

trực tuyến được 7.810 hồ sơ (mức độ 2 được 812 hồ sơ, mức độ 3 được 6.994 hồ 

sơ, mức độ 4 được 4 hồ sơ); Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong 

quá trình thực hiện thủ tục hành chính nên kết hợp, lồng ghép tuyên truyền việc  

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích, dịch vụ công để tổ chức, cá nhân nhận biết được sự tiện lợi, tiết kiệm 

chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính; Đồng thời, hướng dẫn cho tổ chức, cá 

nhân về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm đảm bảo tỷ lệ phát sinh 

hồ sơ trực tuyến theo quy định. 

2. Triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn 

tăng cường tuyên truyền các nội dung trong công tác cải cách hành chính bằng 

nhiều hình thức. Thường xuyên đăng tải, cập nhật thông tin mới trên Trang thông 

tin điện tử của huyện. Xây dựng kế hoạch khắc phục có hiệu quả các chỉ số PAR 

Index, PAPI, SIPAS đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

huyện. 

- Tiếp tục rà soát, ban hành mới hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên cơ sở các 

Thông tư, Hướng dẫn của Bộ chuyên ngành. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai, niêm yết danh mục TTHC, nội 

dung TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn 

thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Nghị 

định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC. Rà soát TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công 

ích; tỷ lệ hồ sơ phát sinh đảm bảo tỷ lệ quy định. 
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- Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được áp 

dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư (soạn thảo, ký ban hành văn bản; 

quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan,…) theo 

quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư; đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy 

trình giải quyết công việc phải thực hiện trên Hệ thống iOffice; tất cả các văn bản 

đi (theo quy định tại Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy) 

phải được ký số và phát hành trên Hệ thống (trừ văn bản mật). 

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn đảm bảo 

tất cả các thiết bị (máy vi tính, máy in, scan, photocopy có chức năng kết nối 

mạng, wifi) phải được kết nối vào thiết bị bảo mật theo hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn. 

Trên đây là kết quả khắc phục sau kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Đoàn Kiểm tra Liên ngành tỉnh nắm./. 

 

Nơi nhận: 
- Đoàn Kiểm tra (Sở Nội vụ); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban, ngành huyện liên quan; 
- UBND xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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