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BÁO CÁO 

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử Quý III; 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Thông 

tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định 

chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo 

cáo của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo 

công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử Quý III 

năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021 trên địa bàn 

huyện như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 

1. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 

26/02/2021 về việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021. Theo đó, đã đưa vào 37 

TTHC để triển khai rà soát, đánh giá và qua quá trình thực hiện TTHC có bổ 

sung, đưa vào rà soát thêm 01 TTHC (gồm: 30 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết cấp huyện và 08 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã). Cụ thể: 

- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo kế hoạch: 38. 

- Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 38. 

- Phương án đơn giản hóa, cụ thể: Số TTHC giữ nguyên: 33; số TTHC 

bãi bỏ: 0; số TTHC sửa đổi, bổ sung: 05; số TTHC thay thế: 0; số TTHC liên 

thông: 01. 

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 100%. 

2. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

Thực hiện cập nhật, niêm yết kịp thời địa chỉ, email, số điện thoại của 

cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm Hành chính công 

huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 21 xã, thị trấn; đăng tải công khai 

các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của huyện và Trang thông tin điện 

tử các xã, thị trấn.  

Trong Quý III năm 2021, UBND huyện nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân liên quan đến TTHC qua hệ thống https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/; 

https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/
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theo đó, UBND huyện đã có Văn bản giao Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ 

Quang trả lời công dân; đồng thời Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang đã trực 

tiếp làm việc với công dân đồng thời cập nhật kịp thời lên hệ thống theo quy định. 

3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Thực hiện Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong Quý III 

năm 2021 (số liệu tính từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 14/9/2021) trên địa bàn 

huyện (gồm: cấp xã và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện) đã tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả các hồ sơ TTHC như sau: 

- Tổng số hồ sơ TTHC: 13.868; trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 

13.641 hồ sơ (trực tuyến: 506 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 13.108 

hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 254 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 13.630; trong đó: Giải quyết trước hạn: 

2.743 hồ sơ; đúng hạn: 10.887 hồ sơ; Quá hạn: 0 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 238; trong đó, trong hạn: 238 hồ sơ; 

quá hạn: 0 hồ sơ. 

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

TTHC 

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải  

quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Chất lượng giải quyết TTHC ngày 

càng được nâng lên, đa số hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hẹn, hạn 

chế tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ 

phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả TTHC ngày càng được nâng cao, tạo niềm tin đối với nhân dân khi thực 

hiện TTHC tại địa phương. 

- UBND huyện đã ban hành các Văn bản chỉ đạo, triển khai các nội dung 

trong giải quyết các TTHC như: Số 2165/UBND-NN&PTNT ngày 17/09/2021 

về việc thay đổi phương thức thực hiện một số thủ tục hành chính trong bối cảnh 

giãn cách xã hội do dịch Covid-19; số 2140/UBND-LĐTBXH ngày 15/09/2021 

về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 04 (bốn) thủ tục hành chính mới 

ban hành, 10 (mười) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh; số 

2108/UBND-VP ngày 10/09/2021 về việc giao rà soát, đề xuất phân cấp trong 

giải quyết thủ tục hành chính; số 2109/UBND-LĐTBXH ngày 10/09/2021 về 

việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội; số 2112/UBND-TP ngày 10/09/2021về việc công bố 
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Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 

1662/UBND-LĐTBXH  ngày 12/8/2021 về việc công khai thực hiện Quyết định 

số 2857/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 

và Quy trình nội bộ 05 (năm) thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền 

quản lý của ngành Lao động - TBXH về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

áp dụng trên địa bàn. 

- Quan tâm chỉ đạo việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ TTHC 

tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã 

đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả; nâng cấp, cải tạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp xã đáp ứng yêu cầu, vận hành tốt phần mềm Dịch vụ công, Hành 

chính công trực tuyến; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân 

thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích 

nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC của cán bộ công chức các cơ quan, 

phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đều được thực hiện nghiêm túc trên 

phần mềm Dịch vụ công, Hành chính công theo đúng quy trình. Thực hiện 

nghiêm túc việc công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn 

huyện khi để xảy ra trường hợp gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải 

quyết TTHC, qua đó chấn chỉnh, nắm bắt, theo dõi việc thực hiện Quy chế làm 

cơ sở đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. 

5. Thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử 

- Để góp phần thực hiện tốt việc xây dựng Chính quyền điện tử, UBND 

huyện thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Trung 

tâm Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua phần 

mềm Hành chính công, Dịch vụ công trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh 

quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nội dung tại 

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về triển khai thực 

hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC trên địa bàn huyện. 

6. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Công tác tuyên truyền được quan tâm dưới nhiều hình thức như: Sử 

dụng mạng xã hội để truyền thông; xây dựng các tin bài phát trên đài truyền 

thanh, truyền hình huyện; hệ thống truyền thông cơ sở; tại các hội nghị, giao 
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ban… Việc này đã góp phần tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức về cải cách 

TTHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. 

- Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách pháp luật về kiểm soát TTHC; Cập nhật thường xuyên, triển khai các 

văn bản liên quan đến kiểm soát TTHC đến cán bộ, công chức. UBND huyện 

giao Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối 

hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; Chỉ đạo cán bộ cấp 

xã thực hiện việc tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC ở địa phương.  

7. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 

Để tiếp tục đẩy mạnh Cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh 

nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Văn 

hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Trung tâm Hành chính 

công huyện thực hiện một số nội dung sau: 

- Phát huy hiệu quả các nhóm Zalo công vụ liên quan đến công tác tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 

- Quản lý và thực hiện hiệu quả các chuyên mục “Bạn đọc hỏi, cơ quan 

chức năng trả lời”, “Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ” trên Cổng thông tin điện tử 

huyện, các hình thức tuyên truyền, phổ biến việc kiểm tra hồ sơ TTHC thông qua 

quét mã QR, các nhóm Zalo công vụ,… giúp cá nhân, tổ chức chủ động tra cứu 

tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC của mình, làm tăng uy tín của cơ quan Nhà 

nước đối với Nhân dân… 

8. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Ủy ban nhân dân huyện huyện giao phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện định kỳ và đột xuất kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hành chính 

công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn; kịp thời chấn 

chỉnh, hỗ trợ các đơn vị, địa phương khắc phục hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động kiểm soát TTHC nói riêng và công tác cải cách TTHC nói 

chung. Trong Quý III năm 2021, đã kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt 

động công vụ tại 04 xã, thị trấn, qua đó kịp thời chấn chỉnh đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong thực thi công vụ. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

- Công tác kiểm soát TTHC ở địa phương cơ bản đã phát huy hiệu quả, 

tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc tuân thủ các quy định hành chính khi 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. 

- Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên chỉ đạo kịp thời công tác rà soát 

các TTHC ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm 
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quyền giải quyết để niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho người dân và doanh 

nghiệp đến giao dịch dễ tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu và thực hiện. 

- Tổ kiểm soát TTHC cấp huyện và cán bộ đầu mối làm công tác kiểm 

soát TTHC cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC, kịp thời tham 

mưu cho UBND các cấp tổ chức niêm yết, giải quyết TTHC theo quy định khi 

có quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh. 

- Việc thực hiện TTHC của các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tại 

địa phương như ngành Thuế, Bảo hiểm xã hội, Điện lực, Công an tại Trung tâm 

Hành chính công cùng với những đổi mới cải cách TTHC cơ bản đáp ứng được 

sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.  

2. Khó khăn, tồn tại 

- TTHC thay đổi thường xuyên, có những TTHC mới công bố đã sửa đổi, 

thay thế làm cho các đơn vị, địa phương gặp không ít khó khăn trong thực hiện 

và tốn kém kinh phí của địa phương cho việc in ấn để niêm yết công khai, nhất 

là việc chưa kịp xây dựng quy trình điện tử cập nhật lên Cổng Dịch vụ công, 

Hành chính công trực tuyến. 

- Một số TTHC mới công bố chưa được cập nhật, xây dựng đồng bộ các 

TTHC, quy trình điện tử trên Cổng Dịch vụ công, Hành chính công nên địa 

phương phải thực hiện tiếp nhận, xử lý thủ công, gây khó khăn trong giải quyết, 

tổng hợp báo cáo trên Cổng Dịch vụ công, Hành chính công theo quy định. 

- Việc thực hiện báo cáo định kỳ về Kiểm soát TTHC trên Hệ thống 

báo cáo Quốc gia còn phức tạp, nhiều lúc bị lỗi và chưa thực hiện được từ cấp 

xã, cấp huyện. 

- Phần mềm Hành chính công trực tuyến dùng chung cho toàn tỉnh vẫn 

còn một số lỗi chưa khắc phục được, một số tính năng theo quy định chưa 

thực hiện được như việc tổng hợp đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân của 

cấp huyện (Trung tâm Hành chính công) trên phần mềm,… gây khó khăn 

trong quá trình vận hành, quản lý, theo dõi và tổng hợp báo cáo. 

- Đối với các TTHC ngành Công an, do điều kiện cơ sở vật chất của 

Trung tâm Hành chính công huyện chưa đảm bảo đáp ứng nên chưa thực hiện 

được hết các TTHC của ngành. 

- Do nhiều nguyên nhân khách quan từ phía người dân, tổ chức nên công 

tác tuyên truyền và hồ sơ thực hiện qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

còn gặp nhiều khó khăn. 

- Một số địa phương, máy vi tính chưa được trang bị mới, đang sử dụng 

máy cũ, hệ thống mạng Internet chưa ổn định ảnh hưởng đến việc thực hiện 

nhiệm vụ. 
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- Công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức xã hội về hoạt 

động kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa huy 

động các cá nhân, tổ chức tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC. 

3. Nguyên nhân 

- Công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra việc thực hiện của Thủ trưởng một 

số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa quan tâm đúng mức. 

- Qua thực tiễn vận hành hệ thống phần mềm Dịch vụ công, Hành chính 

công trực tuyến, Hệ thống báo cáo Quốc gia bộc lộ những mặt cần hoàn thiện 

để thực hiện hiệu quả. 

- Cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC chủ yếu kiêm 

nhiệm, một số chưa nhiệt tình, tận tâm nên ảnh hưởng đến kết quả công tác... 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2021 

1. Triển khai thực hiện các nội dung về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Kế hoạch. 

2. Thường xuyên cập nhật, niêm yết, công khai các TTHC, nội dung tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, địa chỉ, số điện thoại đường 

của Chính phủ, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để người dân phản ánh, kiến nghị 

về các quy định có liên quan đến TTHC. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận 

thức xã hội về hoạt động kiểm soát TTHC; Đồng thời, huy động các cá nhân, tổ 

chức tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC. 

4. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả trong giải quyết TTHC cho Nhân dân. 

5. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp nhằm tạo sự 

chuyển biến căn bản trong giải quyết TTHC và phòng ngừa có hiệu quả nhũng 

nhiễu, tiêu cực. 

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành 

chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; tuyên truyền để tạo 

sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về cải cách hành TTHC, tạo điều 

kiện dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 cho công dân, tổ chức. 

7. Thường xuyên và đột xuất tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC 

tại các xã, thị trấn nhằm phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh, hướng dẫn 

khắc phục kịp thời theo quy định. 

8. Duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo đúng thời gian quy định; 

tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các 

xã, thị trấn. 
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IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo: 

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC để 

nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức 

đầu mối kiểm soát TTHC các cấp, nhất là trong công tác báo cáo Kiểm soát 

TTHC định kỳ trên Hệ thống báo cáo Quốc gia. 

2. Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, xây dựng đồng bộ các TTHC, 

quy trình điện tử trên cổng Dịch vụ công, Hành chính công để địa phương thực 

hiện tiếp nhận, xử lý có hiệu quả theo quy định. 

3. Sớm hoàn thiện các lỗi của Phần mềm Dịch vụ công, Hành chính công 

trực tuyến; nghiên cứu, đề xuất có giải pháp đơn giản, dễ làm để thực hiện công 

tác báo cáo Kiểm soát TTHC định kỳ trên Hệ thống báo cáo Quốc gia . 

4. Có giải pháp triển khai hiệu quả để chỉ đạo các địa phương tăng số lượt 

tiếp cận, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, việc sử dụng các dịch vụ 

bưu chính công ích trong giải quyết TTHC. 

Trên đây là Báo cáo công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Quý III; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021 trên địa bàn 

huyện (có kèm theo các biểu tổng hợp); Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo 

cáo để Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tổng hợp và chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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