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____________ 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. 

 

Thực hiện Thông báo số 795/TB-ĐKT ngày 28/12/2021 của Đoàn Kiểm 

tra liên ngành về thông báo ý kiến kết luận về công tác cải cách hành chính năm 

2021 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả khắc phục như sau: 

1. Thực hiện tốt các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện khắc phục tiêu 

chí các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính khi có văn bản của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh. 

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện giải quyết các loại hồ sơ, thủ 

tục hành chính theo quy định của pháp luật. Trong năm tiếp nhận và giải quyết 

146.007 thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân (chứng thực bản sao 84.703 

trường hợp; chứng thực chữ ký 6.001 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao 

dịch 33.863 trường hợp; đăng ký hộ tịch 17.232 trường hợp, lĩnh vực lao động - 

thương binh và xã hội 2.656 trường hợp, lĩnh vực tài chính 319 trường hợp, lĩnh 

vực đất đai 516 trường hợp, lĩnh công thương 33 trường hợp), tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết đúng hạn đạt 98,9%.  

Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trên cổng dịch vụ công 

4.488 hồ sơ, trong đó, có 3.796 hồ sơ đã giải quyết (37 hồ sơ trực tuyến), đạt 

84,59% (trong này 3.251 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 88%; 545 tỷ lệ giải quyết 

trễ hạn, chiếm 12%) so với tổng số hồ sơ tiếp nhận, số hồ sơ còn lại đang trong 

thời gian giải quyết (nguyên nhân trể hạn do công việc quá nhiều và thời gian xử lý 

trên hệ thống iGate của lãnh đạo không có nên dẫn đến việc duyệt văn bản chậm 

trể so với thời gian quy định). 

Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ ban hành văn bản chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy 

mạnh việc xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên hệ thống iGate, chữ ký số, góp 

phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ 

chức, cá nhân; tránh tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính... đảm bảo giải 

quyết thủ tục hành chính trước và trong thời gian quy định. 
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3. Chỉ đạo các đơn vị: Phòng Y tế, Thanh tra huyện và 09 đơn vị cấp xã 

thực hiện nghiêm túc việc phát hành văn bản qua hệ thống iOffice, thực hiện ký 

số văn bản đi, tiếp nhận văn bản đến và chuyển xử lý theo đúng quy trình. 

- Chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; phối hợp Sở 

Thông tin và Truyền thông cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đăng trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân nộp hồ 

sơ trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (hiện tại 

đã phát sinh 04 hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực tư pháp); 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 để người dân, doanh nghiệp nhận 

biết được sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích; đồng thời, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức về 

cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. 

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

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

4. Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công 

chức đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Bố 

trí số lượng người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc đơn vị sự nghiệp 

công lập đảm bảo theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban, ngành huyện liên quan; 

- Cơ quan TC-NV; 

- UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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