
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƢỜNG ẢNG 
––––––––––––––– 

Số:           /BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mường Ảng, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

BÁO CÁO  

Công tác thực hiện 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 năm 2022 

(số liệu thực tế từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/12/2022) 
––––––––––––––––––––––– 

 

   Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên. 
 

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP 

ngày 21 tháng 10 năm 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; Công văn số 574/UBND-KSTT ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Văn bản số 1341/VPCP-KSTT ngày 03/3/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về việc triển khai thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo 

của Chính phủ; Văn bản số 1007/VPUB-KSTT ngày 01/12/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện các chế độ báo cáo trên Hệ thống thông 

tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá 

việc giải quyết TTHC năm 2022. UBND huyện báo cáo công tác thực hiện cụ thể 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật  

Trong kỳ báo cáo UBND huyện chưa phát sinh văn bản QPPL thuộc thẩm 

quyền ban hành của UBND huyện có quy định TTHC nên chưa thực hiện việc 

đánh giá tác động, tham gia ý kiến và thẩm định quy định TTHC trong dự thảo 

văn bản QPPL. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

UBND huyện không tham gia thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị 

xây dựng dự án, văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn niêm yết, công khai kịp thời đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TTHC 
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theo quyết định được công bố của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện đã ban 

hành các Văn bản công khai TTHC
(1)

.  

Nội dung công khai: Các TTHC được chia theo lĩnh vực, bao gồm các Quyết 

định công bố, tên, mã TTHC, nội dung TTHC, các mẫu đơn, mẫu tờ khai... và nội 

dung hướng dẫn về quyền phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. 

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã trong kỳ 

báo cáo cấp huyện là 321 thủ tục; cấp xã là 160 thủ tục đã được niêm yết, công 

khai, đã Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân.  

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Thực hiện Công văn số 690/VPUB-KSTT ngày 30/11/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Điện Biên về lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế hoạch rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. UBND huyện đã ban hành Văn bản số 

2254/UBND-VP ngày 23/12/2021 về việc lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào 

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022.  

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2022. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/01/2022 

về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Tổng số thủ tục hành chính 

được lựa chọn rà soát là 18 thủ tục thuộc các lĩnh vực như: Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch - Đầu tư. Trong đó thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 12 thủ tục; cấp xã 06 thủ tục đang được các 

                                           
1
 Văn bản số 37/UBND-VP ngày 22/12/2021 về công khai TTHC tại Quyết định Quyết định số 1980/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021; Văn bản số 38/UBND-VP ngày 27/12/2021 về công khai TTHC tại Quyết định số 3306/QĐ-

UBND ngày 23/12/2021; Văn bản số 39/UBND-VP ngày 30/12/2021 về công khai TTHC tại Quyết định số 

3356/QĐ-UBND ngày 30/12/2021; Văn bản số 01/UBND-VP ngày 02/02/2022 về công khai TTHC tại Quyết định 

số 198/QĐ-UBND ngày 27/01/2022; Văn bản số 02/UBND-VP ngày 17/02/2022 về công khai TTHC tại Quyết 

định số 341/QĐ-UBND ngày 16/02/2022; Văn bản số 03/UBND-VP ngày 07/3/2022 về công khai TTHC tại Quyết 

định số 404/QĐ-UBND ngày 02/03/2022; Văn bản số 04/UBND-VP ngày 16/3/2022 về công khai TTHC tại Quyết 

định số 426/QĐ-UBND ngày 07/03/2022; Văn bản số 05/UBND-VP ngày 14/4/2022 về công khai TTHC tại Quyết 

định số 654/QĐ-UBND ngày 12/4/2022; Văn bản số 597/UBND-VP ngày 18/4/2022 về việc công khai, không 

công khai TTHC tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12/4/2022; Văn bản số 06/UBND-VP ngày 21/4/2022 về 

công khai TTHC tại Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 19/4/2022; Văn bản số 07/UBND-VP ngày 22/4/2022 về 

công khai TTHC tại Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 21/4/2022; Văn bản số 09/UBND-VP ngày 08/6/2022 về 

công khai TTHC tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 06/6/2022; Văn bản số 10/UBND-VP ngày 15/6/2022 về 

công khai, không công khai TTHC tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 06/6/2022; Văn bản số 11/UBND-VP 

ngày 28/6/2022 về công khai TTHC tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 24/06/2022; Văn bản số 12/UBND-

VP ngày 28/6/2022 về công khai TTHC tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 24/06/2022; Văn bản số 

13/UBND-VP ngày 27/9/2022 về công khai TTHC tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 21/9/2022; Văn bản số 

14/UBND-VP ngày 02/11/2022 về công khai TTHC tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 28/10/2022; Văn bản 

số 15/UBND-VP ngày 24/11/2022 về công khai TTHC tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 23/11/2022; Văn 

bản số 2185/UBND-VP ngày 17/11/2022 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 15.3 Phụ lục II Bộ tiêu chí về xã 

nông thôn mơi nâng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 16/UBND-VP ngày 29/11/2022 về công 

khai TTHC tại Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 29/11/2022; Văn bản số 18/UBND-VP ngày 07/12/2022 về 

công khai TTHC tại Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 07/12/2022; Văn bản số 15/UBND-VP ngày 24/11/2022 

về công khai TTHC tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 23/11/2022. 
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cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá 

theo Quyết định của UBND tỉnh.  

Thực hiện Công văn số 643/VPUB-KSTT ngày 01/8/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Điện Biên về việc gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; UBND huyện đã triển khai thực hiện rà 

soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch đã được phê duyệt cụ thể tại Báo cáo số 

457/BC-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.  

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

 Trong kỳ báo cáo UBND huyện không nhận được phản ánh, kiến nghị nào 

về quy định hành chính và hành vi hành chính trên địa bàn.   

(Có biểu 05/VPCP/KSTT gửi kèm theo). 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

Trong kỳ báo cáo toàn huyện đã tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 

nhận và Trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có tổng số hồ 

sơ TTHC là: 8.191 hồ sơ trong đó: 

* Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và 

Trả kết quả của UBND huyện là: 3.801 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tuyến: 

2.907 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 825 hồ sơ; từ kỳ trước 

chuyển qua: 69 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 3.757 hồ sơ trong đó. Đã giải quyết trước 

hạn: 3.720 hồ sơ, đúng hạn: 03 hồ sơ, quá hạn: 34 hồ sơ.  

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 44 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 

* Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và 

Trả kết quả của cấp xã là: 4.390 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tuyến: 2.136 hồ 

sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 2.249 hồ sơ; kỳ trước chuyển 

sang: 05 hồ sơ.  

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4.362 hồ sơ trong đó, giải quyết trước hạn: 

4.276 hồ sơ, đúng hạn là: 01 hồ sơ, quá hạn: 85 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 28 hồ sơ đang trong hạn thời giải quyết. 

(Có biểu 06/VPCP/KSTT gửi kèm theo). 

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

 Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 về 

việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên 

địa bàn huyện Mường Ảng; Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của 

UBND huyện về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Mường Ảng; 
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Kế hoạch 02/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND huyện về 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 trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện Mường 

Ảng; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/5/2021 về việc triển khai thực hiện Đề 

án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn huyện Mường Ảng
(2)

.
 

 Việc thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo nội 

dung Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh ban hành 

nội dung, phương thức chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. UBND huyện ban hành Văn bản số 2373/UBND-VP ngày 

05/12/2022 về việc thực hiện các chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo 

của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải 

quyết TTHC năm 2022. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. UBND huyện đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 129/KH-UBND 

ngày 25/6/2021 về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 

độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Mường Ảng; Kế 

hoạch số 128/KH-UBND ngày 23/6/2021 về tuyên truyền Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 huyện Mường Ảng
(3)

; UBND các xã, phường chủ động triển 

khai thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Góp phần công khai, 

minh bạch hồ sơ, thủ tục của tổ chức, cá nhân; tăng tính minh bạch của cơ quan 

                                           
2
 Văn bản số 422/UBND-VP ngày 21/3/2022 về việc TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp, 

TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền; Văn bản số 423/UBND-VP ngày 

21/3/2022 về việc giải quyết các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã theo 

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019; Văn bản số 431/UBND-VP ngày 24/3/2022 về việc đẩy mạnh 

việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên; Văn bản số 

2201/UBND-VP ngày 18/11/2022 v/v tăng cường giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

3
 Văn bản số 786/UBND-VP ngày 20/5/2021 về việc đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện việc gửi/nhận văn bản điện tử ký số trong cơ quan Nhà nước; Văn bản 

số 1326/UBND-VHTT ngày 06/8/2021 về việc đẩy mạnh triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4 đủ điều kiện trong năm 2021; Văn bản số 70/UBND-VP ngày 17/01/2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ 

dữ liệu hồ sơ và trả kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; Văn bản số 1360/UBND-VP ngày 02/8/2022 về việc 

triển khai thực hiện Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 

1804/UBND-VHTT ngày 29/9/2022 v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến; gửi/nhận văn 

bản điện tử ký số; thực hiện cài đặt phần mềm mã độc lập trung Bkav endpoint tại các cơ quan Nhà nước huyện 

Mường Ảng; Văn bản số 1877/UBND-VHTT ngày 10/10/2022 v/v đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Văn bản số 2162/UBND-VHTT ngày 14/11/2022 v/v đẩy 

mạnh thực hiện khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Công văn số 2165/UBND-VP ngày 13/12/2021 của UBND 

huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; Công văn số 

2281/UBND-VP ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 546/UBND-VP ngày 

08/4/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. UBND huyện đã chỉ đạo 

các phòng ban, cơ quan đơn vị. 
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cung cấp dịch vụ; đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người sử dụng dịch vụ và 

cơ quan cung cấp dịch vụ; tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi 

lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công…. 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 04/8/2021 về 

số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 

Mường Ảng giai đoạn 2021-2025.  

Tình hình tích hợp dịch vụ công của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 

15/5/2020 của UBND tỉnh, Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của 

UBND tỉnh: Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Danh mục TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

của cấp huyện thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia mức độ 3 là 14 thủ tục, mức độ 4 là 58 thủ tục; 

cấp xã mức độ 3 là 09 thủ tục, mức độ 4 là 14 thủ tục. Danh mục dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của cấp huyện được tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ quốc gia mức độ 3 là 14 thủ tục, mức độ 4 là 58 thủ tục; cấp xã 

mức độ 3 là 09 thủ tục, mức độ 4 là 14 thủ tục. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 10/03/2022 Kế hoạch truyền thông về hoạt 

động kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng. Chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác truyền thông bằng 

nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên phương tiên thông tin đại 

chúng, Đài Truyền thanh cơ sở; đăng trên trang thông tin điện tử huyện; viết các 

tin, bài phát trên Đài truyền thanh - truyền hình huyện; loa truyền thanh các xã, 

thị trấn; tổ dân phố, bản; tuyên truyền trực quan, trực tiếp tại bộ phận một cửa 

của các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; trên mạng xã hội, mạng viễn thông; tổ 

chức các lớp tập huấn, tuyên truyền lồng ghép, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Qua công tác tuyên truyền, đã 

góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân, 

doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện tuyên truyền hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành 

chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo 

quy định. 

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

UBND huyện luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức 

viên chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC áp dụng vào thực tế của 

cơ quan, đơn vị. Trong năm 2022 trên địa bàn huyện có 01 sáng kiến kinh 

nghiệm được cấp có thẩm quyền công nhận “giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và hoạt động ở bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”. 
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11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Việc kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC được lồng ghép với kiểm tra 

công tác Cải cách hành chính theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 23/6/2022 

của UBND huyện về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và phân cấp 

quản Nhà nước năm 2022 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Mường 

Ảng; Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND huyện về 

việc thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC và phân cấp quản Nhà nước tại các 

cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã năm 2022. 

UBND huyện thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy 

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

soát thủ tục 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 thủ tục hành chính; 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.  

12. Triển khai các văn bản khác 

 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 10/11/2022 

của UBND huyện về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 

thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Mường Ảng giai đoạn 

2022-2025 và các Văn bản triển khai khác
(4)

.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT, đẩy nhanh công tác xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số 

của huyện; tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước; nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người 

dân, doanh nghiệp. 

                                           
4
 Văn bản số 534/UBND-VP ngày 07/4/2022 v/v triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 

04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 546/UBND-VP ngày 08/4/2022 v/v triển khai thực hiện thông 

báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ; Văn bản số 786/UBND-VP ngày 16/5/2022 v/v thực hiện Văn bản số 2866/VPCP-KSTT 

ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 986/UBND-VP ngày 09/6/2022 v/v triển khai thực hiện 

Công văn số 3318/VPCP-KSTT ngày 30/5/2022 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 1081/UBND-VP ngày 

20/6/2022 v/v tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC phiên bản 2.0; Văn bản số 

1145/UBND-VP ngày 30/6/2022 v/v triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử; Văn bản số 1164/UBND-

VHTT ngày 05/7/2022 v/v triển khai thực hiện nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của CQNN trên môi trường mạng; Văn bản số 

1208/UBND-VP ngày 12/7/2022 v/v triển khai hỗ trợ các Doanh nghiệp thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến 

trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; Văn bản số 1360/UBND-VP ngày 02/8/2022 v/v triển khai 

thực hiện Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 1776/UBND-

VP ngày 27/9/2022 v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-

2025; Văn bản số 1937/UBND-VP ngày 18/10/2022 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 

06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ 

người dân, doanh nghiệp; Văn bản số 2289/UBND-VP ngày 28/11/2022 v/v chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ tự 

chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2022 đối với nhiệm vụ cải cách TTHC. 
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Công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản 

lý hành chính nhà nước trên địa bàn UBND huyện Mường Ảng, chất lượng 

phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ 

chế một cửa với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, đơn 

giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi 

phí, đồng thời kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong 

thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông 

thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng 

cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đã được triển khai đồng 

bộ, thống nhất theo quy định và duy trì nền nếp; trách nhiệm của người đứng 

đầu các cơ quan giải quyết TTHC trên địa bàn huyện được tăng cường, tính 

minh bạch, công khai đảm bảo thực hiện giải quyết các TTHC được nâng cao và 

thực hiện đúng theo quy định. 

Công tác quản lý tổ chức bộ máy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của 

Huyện ủy và sự quản lý chặt chẽ của UBND huyện. Kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, văn hóa công vụ được nâng cao. 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thường xuyên bị 

thay đổi. Hiệu quả của công tác tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC chưa 

cao, chưa huy động được đông đảo người dân tham gia vào công tác kiểm soát 

TTHC thông qua kênh phản ánh, kiến nghị; vai trò của người dân trong góp ý, 

giám sát về TTHC hiệu quả chưa cao. 

- Một số cán bộ trực tiếp tham gia giải quyết các TTHC không thường 

xuyên đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện 

Biên và hoàn thành các bước trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Điện Biên đúng thời gian quy định gây chậm muộn, ảnh hưởng đến 

các bước tiếp theo khi chuyển hồ sơ. 

- Một số công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại 

một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp xã chưa được tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính nên trong công 

tác tham mưu đề xuất còn hạn chế, chưa có chiều sâu. 

- Một số đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm các giải 

pháp đột phá, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo lĩnh vực, ngành phụ 

trách. Vẫn còn đơn vị chưa nhận thức đúng mức về tầm quan trọng của công tác 

cải cách thủ tục hành chính trong việc điều hành, phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm phải thực hiện công tác cải cách thủ 

tục hành chính theo ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách, từ đó, thiếu sự phân 

công, phân nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị. 

* Nguyên nhân 
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Một số công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, chưa sâu sát trong 

triển khai thực hiện. Hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, ảnh 

hưởng lớn đến việc cập nhật, kiểm soát TTHC. 

* Giải pháp khắc phục 

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện cải cách đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn 

vị và trong hệ thống chính trị. Cải cách thủ tục hành chính cần được xác định nội 

dung trọng tâm, mang tính đột phá, tác động đến toàn bộ nền hành chính. Xác 

định và bố trí đủ các nguồn lực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU QUÝ I NĂM 2023 

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các TTHC đã được UBND tỉnh công bố. 

2. Tiếp tục phổ biến và thực hiện các nội dung về kiểm soát TTHC, công 

khai TTHC, các quy định về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, kết hợp các phương pháp truyền thông phù 

hợp với thực tế của địa phương để đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ 

mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc triển khai tổ chức thực hiện bộ TTHC đã được 

UBND tỉnh quyết định công bố. 

4. Rà soát các TTHC để sớm phát hiện những TTHC còn rườm rà đề nghị 

đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung những TTHC không còn phù hợp. 

5. Thống kê và cập nhật thường xuyên đối với những TTHC mới được cơ 

quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi bổ sung, thay thế, hết hiệu lực thi hành. 

6. Tiếp tục duy trì nề nếp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

7. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 1. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

trong thời gian tiếp theo. Đề nghị cấp trên thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện thủ 

tục hành chính và công chức đầu mối để đảm bảo cho quá trình thực thi công vụ. 

 2. Hàng năm bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển 

khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, 

bổ sung trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại UBND cấp huyện và UBND các xã, thị trấn. 
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3. UBND huyện Mường Ảng đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Văn phòng 

Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia cho phù 

hợp với các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai mà công dân phải thực hiện nghĩa vụ 

tài chính. Vì theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 03/3/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại 

khoản 4 Điều 61 quy định như sau: “ thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian các 

ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận 

hồ sơ tại các xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; 

không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm 

pháp luật, thời gian trưng cầu giám định”. Tuy nhiên các TTHC thuộc lĩnh vực 

đất đai phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, đơn vị chuyên môn đã thực hiện xử lý 

xong và chuyển đến cơ quan thuế để công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính 

nhưng phần mềm vẫn tính cả thời gian công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính do 

đó phần mềm đã báo quá hạn, trễ hạn thời gian xử lý hồ sơ. 

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường 

điện tử năm 2022 của UBND huyện Mường Ảng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Phòng Nội vụ huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VP, BPTN&TKQ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

      
Tạ Mạnh Cƣờng 
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