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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại hội nghị 

giao ban Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 

 
 

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, đồng chí Đặng Quyết Chiến - Chủ tịch UBND xã 

đã chủ trì hội nghị giao ban Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy, 

HĐND xã, công chức chuyên môn xã. 

Sau khi nghe công chức Đầu mối kiểm soát TTHC báo cáo kết quả thực hiện 

công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí chủ trì kết luận như sau: 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện hoàn thành cơ bản các nội dung về Cải cách hành chính (CCHC) theo kế 

hoạch đề ra. Kết quả công tác CCHC đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh 

tế - xã hội của xã, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các 

cơ quan nhà nước. 

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: Tỷ lệ thư điện tử công vụ của 

CBCC không đạt 100%, do tháng 02 có 03 tài khoản cá nhân không đăng nhập sử 

dụng. Chưa phát sinh hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chưa phát sinh 

hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI. Việc nghiên cứu, 

khai thác TTHC được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kế quả của người dân 

còn hạn chế, chủ yếu là hỏi trực tiếp qua bộ phận chuyên môn.  

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, góp phần hoàn 

thành tốt các nội dung về CCHC năm 2022 của đơn vị, đề nghị các bộ phận 

chuyên môn bám sát các tiêu chí bộ chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực liên quan chức 

năng, nhiệm vụ được phân công, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau đây: 

1. Công chức chuyên môn xã chủ động phối hợp, tham mưu thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 10/02/2022 của UBND 

xã về giao nhiệm vụ thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022; chịu trách 

nhiệm về kết quả thực hiện. 

2. Cán bộ, công chức xã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến (CTT), dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) trong giao dịch công việc chung 

của cơ quan và công việc của cá nhân; đồng thời, tuyên truyền vận động người dân 
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cùng thực hiện khi có nhu cầu. Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã 

tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết, cụ thể và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) nộp được hồ sơ trực tuyến. 

3. Tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung, cập nhật đầy đủ hồ sơ, thủ 

tục hành chính trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, đảm bảo 100% hồ sơ 

TTHC được cập nhật trên hệ thống; có phát sinh DVC trực tuyến mức 4 và có 

phát sinh dịch vụ BCCI. 

4. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

4.1. Công chức Văn phòng - Thống kê (Đầu mối kiểm soát TTHC) 

-Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, chủ động tham mưu ban hành Quyết định 

giao chỉ tiêu phát sinh dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong 

giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã năm 2022. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ công 

trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích của đơn vị. 

4.2. Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã 

- Nghiêm túc cập nhật, xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện 

tử, Một cửa điện tử liên thông; không để hồ sơ xử lý quá hạn; nâng cao số lượng hồ sơ 

được tiếp nhận, xử lý thông qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. 

- Chủ động triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu giao về phát sinh dịch vụ công 

trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại hội nghị 

giao ban công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Đề nghị cá nhân có 

liên chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT Đảng ủy; 

- CT, PCT UBND xã (B/cáo); 

- UBMTTQ, các ngành, đoàn thể xã; 

- Cán bộ,c ông chức xã; 

Gửi bản giấy: 

- Ban biên tập Đài TT xã; 

- Trưởng thôn, bản, 

- Lưu: VT, HSCCHC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 

 


		2022-06-07T10:53:36+0700


		2022-06-07T14:40:09+0700


		2022-06-07T14:40:09+0700


		2022-06-07T14:40:09+0700




