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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác rà soát đánh giá thủ tục hành chính 

 

Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện 

Đức Thọ về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn 

huyện Đức Thọ; 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND xã 

Tùng Châu về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn 

xã Tùng Châu; 

UBND xã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đến tháng 

7/2022 như sau: 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

           - Ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/3/2022 về rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Tùng Châu năm 2022; 

- Niêm yết công khai TTHC: UBND xã thường xuyên cập nhật việc niêm 

yết, công khai thủ tục hành chính, kết quả giải quyết TTHC, địa chỉ tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải 

cách hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”, trên trang thông tin điện 

tử của xã bảo đảm chính xác, rõ ràng.  

- Lãnh đạo UBND xã xác định rõ việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính là nhiệm vụ thường xuyên. Triển khai thực hiện rà soát các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền, sửa 

đổi, bổ sung, thủ tục hành chính và quy định liên quan không cần thiết, không 

phù hợp với quy định phápluật; 

           - Duy trì và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN 9001:2015 trong hoạt động kiểm soát thủ tục hànhchính. 

1. Công tác tuyên truyền thủ tục hành chính 

Đầu năm UBND xã ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/2/2022 

về việc hoạt động và tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. 

Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính khi có quyết 

định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh. Thực hiện công khai bộ thủ 

tục hành chính trên trang thông tin điện tử của xã. 

2. Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ 

tục hànhchính 

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 

- Thủ tục xác nhận đối tượng hộ thoát nghèo để miễn, giảm học phí cho 

học sinh, sinh viên nên đưa vào Thủ tục thông thường (xác nhận đơn miễn giảm 



học phí cho hộnghèo). 

Lý do: Thủ tục này không liên thông lên cấp huyện, cơ quan thực hiện 

TTHC là UBND cấp xã. Thời gian: giải quyết ngay hoặc trong ngày để tạo điều 

kiện cho công dân nộp tại trường học. 

- Thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng NCC và BTXH: Nộp hồ sơ tại 

xã, nhận Quyết định hỗ trợ tại xã nhưng nhận kinh phí tại bưu điện. Để tạo điều 

kiện thuận lợi cho công dân không phải đi nhiều nơi, đề nghị nhận kết quả tại 

nơi nộp nhận hồ sơ (cả quyết định và kinh phí) 

3. Khó khăn và kiến nghị, đềxuất 

Sự phối hợp thực hiện các nội dung về quy trình, thực hiện thủ tục hồ sơ 

đôi lúc chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

việc giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. 

 UBND xã đã ban hành kế hoạch truyền thông để tuyên truyền nhằm tạo 

chuyển biến nhận thức của tổ chức, công dân về quy trình, thủ tục hành chính, 

tuy nhiên người dân chưa phát huy vai trò, chưa đóng góp ý kiến đối với hoạt 

động kiểm soát TTHC. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính đến tháng 7/2022 của UBND xã Tùng Châu./. 

 
Nơi nhận: 

-VP Cấp ủy chính quyền huyện (B/c); 
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