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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÙNG CHÂU 
 

Số: 13/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tùng Châu, ngày 12  tháng 6 năm 2022 
 
 

BÁO CÁO 

Thực  hiện cải cách hành chính nhà nƣớc, 6 tháng đầu năm  

Phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 
 
 

Thực hiện các Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 19/01/2022 về cải cách 

hành chính huyện Đức Thọ năm 2022, kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 21/1/2022 

Kế hoạch cải cách hành chính UBND xã Tùng Châu năm 2022, UBND xã Tùng  

Châu báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. Nội dung Cải cách hành chính: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

-  Ban hành kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 21/1/2022 Kế hoạch cải cách 

hành chính UBND xã Tùng Châu năm 2022; 

- Xây dựng khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ công 

chức trong năm 2022; 

- Ban hành kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 28/01/2022 kế hoạch phát động 

phong trào thi đua năm 2022; 

- Ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/02/2022 Kế hoạch văn thư 

lưu trữ; 

- Ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/02/2022 về việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Ban hành kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/02/2022 về việc kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

- Ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/02/2022 về việc khắc phục 

những tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2021; 

- Ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND kế hoạch hoạt động và tuyên truyền 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Ban hành kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/02/2022 về việc tuyên 

truyền cải cách hành chính; 

- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/3/2022 về rà soát, đánh giá thành phần 

hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; 

- Ban hành quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 về ban hành kế 

hoạch đào tạo năm 2022 

 Việc thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 

chưa thực hiện được. 
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Sau khi có kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 UBND 

xã đã ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/02/2022 về việc khắc phục 

những tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Công tác báo cáo việc thực hiện công tác cải cách hành chính được thực hiện 

đúng theo quy định đảm bảo thời gian;  

2. Cải cách thể chế 

  Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hànhchính: 

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn, đã 

thực hiện tuyên truyền Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi thi 

hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi 

hành Nghị định số 59/2012/NĐ– CP; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; 

Luật xử lý vi phạm hành chính, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm 

hành chính và các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác 

văn thư lưu trữ; Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn, Luật Hôn nhân và gia đình, 

thanh niên với pháp luật.  

Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên đăng tải các thông tin pháp luật mới trên 

cổng thông tin điện tử xã để cán bộ, công chức và nhân dân thuận tiện trong việc 

nghiên cứu, tìm hiểu, riêng với các nội dung liên quan đến dịch Covid 19 như các 

quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tình hình dịch bệnh trên thế giới, 

trong nước và công tác phòng, chống dịch Covid 19 của địa phương được cập nhật 

kịp thời. Việc tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng và hệ 

thống trang mạng xã hội phát huy hiệu quả cao trong quá trình thực hiện giãn cách 

xã hội đề phòng chống dịch Covid 19. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

- Bộ thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ, khoa học tại phòng giao dịch 

1 cửa thuận tiện cho người dân đến giao dịch tra cứu 

- UBND xã đã Ban hành kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/2/2022 kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế 1 cửa một cửa liên thông 

năm 2022; 

- Ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND kế hoạch hoạt động và tuyên truyền 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/3/2022 về rà soát, đánh giá thành phần 

hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; 

Việc thực hiện báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC được đảm bảo 

đầy đủ, đúng quy định. 
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4. Về tổ chức bộ máy 

- UBND xã đã ban hành quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về 

ban hành quy chế làm việc nhiệm kỳ 2021-2026;  

+ Tổng số biên chế cán bộ, công chức xã hiện nay: 18 người;  

- Tổng số Công chức chuyên môn thuộc UBND xã: 8 

+ Số biên chế giảm trong kỳ báo cáo: 01 người (công chức tư pháp) 

+ Tổ chức kiện toàn thôn xóm, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025;  

- Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các ban ngành đoàn thể thực hiện 

theo khung kế hoạch được xây dựng đầu năm 2022; 

5. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức: 

- Ban hành quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/2/2021 về kế hoạch đào 

tạo cán bộ công chức năm 2022; 

- Ngày 07/01/2022 tổ chức ký cam kết ký cam kết theo quyết định 

52/2017/QĐ-UBND cho toàn thể cán bộ công chức; 

- Thường xuyên cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý cán bộ công chức; 

- Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2021 số cán bộ, công 

chức phân loại, đánh giá: 18 người, trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3 

người, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15 người;  

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.  

 - Thực hiện kỷ cương hành chính theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh UBND xã đã tổ chức ký cam kết 

- Việc thực hiện quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các nội dung quy định tại Quyết định 

số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh và các quy định của Trung 

ương về văn hóa công vụ. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn: 90%; 

- 100% thông tin cán bộ, công chức được cập nhật đầy đủ vào phần mềm 

quản lý CBCCVC của tỉnh đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ; 

- Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lưu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy 

định và được thực hiện thống nhất, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin 

của từng người kể từ khi được tuyển dụng đến khi ra khỏi cơ quan. 

 6. Cải cách tài chính công 

- Ban hành quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2022; 

7. Hiện đại hóa nền hành chính 

- Ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/02/2022 về việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

 - Ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001: 2015 
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Quyết định số 76/QĐ-UBND, ngày 16/2/2022 về việc kiện toàn ban chỉ đạo 

xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO: 2015 

Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 17/2/2022 về việc Thành lập tổ giúp 

việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCCN ISO 9001:2015; 

II.  ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về ƣu điểm 

Trên cơ sở kế hoạch CCHC năm 2022của xã các công chức chuyên môn đã  

triển khai thực hiện nghiêm túc.Tuyên truyền cải cách hành chính, tuyên truyền 

giáo dục phổ biến pháp luật được đổi mớichú trọng với nhiều nội dung và hình 

thức phong phú; việc theo dõi thi hành pháp luật được tăng cường.  Cải cách thủ 

tục hành chính được tiếp tục xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 

trong chỉ đạo và thực hiện; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì tương 

đối nề nếp; các thủ tục hành chính đã được cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ, 

góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công 

dân, tổ chức; việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Thực 

hiện có hiệu quả trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; việc thực hiện 

quản áp dung tiêu chuẩn ISO 9001-2015 được tăng cường.  . 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính  có lúc 

chưa quyết liệt nên mức độ hoàn thành kế hoạch ở một số lĩnh vực thấp; 

2. Nguyên nhân: 

- Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp lây lan trong cộng đồng do đó 

một số nhiệm vụ chưa được hoàn thành theo kế hoạch, đến nay địa phương còn 

thiếu công chức tư pháp nên phải bố trí kiêm nhiệm dẫn đến thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của ngành tư pháp bị chậm như việc báo cáo định kỳ, xây dựng các 

văn bản của ngành; 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1.  Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, tự kiểm 

tra công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, công chức, nhân dân về cải cách hành chính. 

2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương; triển khai thực hiện 

có hiệu văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên; 

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát, rà soát thủ tục hành 

chính; cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định; 

nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả. 

4. Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản 

lý hành chính nhà nước; áp dụng và tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý chất lượng 
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theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 - 2015 trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước cấp xã. 

Trên đây là báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm 6 năm 2022 của UBND xã Tùng Châu. 

 

Nơi nhận: 
- Cơ quan tổ chức – Nội vụ 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lưu VPNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

    Nguyễn Ngọc Thơ 
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