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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Ninh Hải, ngày 07 tháng 9 năm 2022

BÁO  CÁO
Việc thực hiện cơ chế một cửa,  một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

Ninh Hải có tổng diện tích đất tự nhiên là 544,28 ha, dân số trên 7.500 nhân 
khẩu, thuộc 2.280 hộ gia đình, nhu cầu người dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục 
hành chính tại UBND xã là rất lớn; thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong năm 2021 và 6 
tháng đầu năm 2022; UBND xã quan tâm chỉ đạo thường xuyên kiện toàn khi có 
thay đổi cán bộ để duy trì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, việc triển khai 
thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại xã đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại 
UBND xã, góp phần đem lại nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính trên 
địa bàn. 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BPC ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ban 
Pháp chế HĐND huyện Ninh Giang về giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 
2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 

Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải báo cáo việc thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
1. Việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nghị quyết của 
Đảng uỷ, HĐND xã về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông tại địa phương, UBND xã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện đó là:

Ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 28/6/2021, Quyết định số 
496/QĐ-UBND ngày 14/7/2021, Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 04/8/2021, 
Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 05/10/2021, Quyết định số 745/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2022 của UBND xã về kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 
cơ chế một cửa thuộc UBND xã.



Ngày 18/01/2021 ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND xã về tổ 
chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Ninh Hải năm 2021.

Ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND của UBND xã về 
tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn xã 
Ninh Hải.

Ngày 03/3/2021 ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về kiểm soát thủ tục 
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021.

Ngày 29/12/2021 ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về thực hiện cải 
cách hành chính nhà nước xã Ninh Hải giai đoạn 2021-2025.

Ngày 31/12/2021 ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND về Tuyên truyền cải 
cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Ninh Hải năm 2022.

Ngày 31/12/2021 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện cải cách hành chính 
nhà nước trên địa bàn xã Ninh Hải năm 2022.

Ngày 23/02/2022 ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về kiểm soát thủ tục 
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 xã Ninh 
Hải.

2. Công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, về cơ chế, hoạt 
động của Bộ phận một cửa, về các thủ tục hành chính mới ban hành và các 
văn bản pháp luật liên quan

Công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, về cơ chế, hoạt động 
của Bộ phận một cửa được UBND xã quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hàng năm 
đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước trên 
địa bàn, truyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, các Hội nghị các đoàn 
thể, các cuộc họp giao ban khối UBND xã hàng tháng, từ đó tạo sự chuyển biến 
tích cực trong cán bộ và nhân dân về nhận thức và thấy được tầm quan trọng, tiện 
ích trong nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và hoạt động động của Bộ phận 
một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

3. Về tổ chức bộ máy, Quy chế hoạt động, việc phân công công chức làm 
việc của Bộ phận một cửa; việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ 
công chức tại Bộ phận một cửa

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND xã về 
việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông thuộc UBND xã Ninh Hải, Bộ phận một cửa của UBND xã Ninh Hải có 07 
cán bộ công chức gồm: Đồng chí Chủ tịch UBND xã trưởng bộ phận, công chức 
Văn phòng –Thống kê, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Lao động – 
Thương binh – Xã hội, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi 
trường, Công an, Quân sự.



UBND xã đã ban hành Nội quy, Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa để 
tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức làm việc 
tại Bộ phận một cửa; hàng năm cử các đồng chí cán bộ, công chức tại Bộ phận một 
cửa tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ 
chức để thực thi nhiệm vụ công việc.

4. Việc bố trí cơ sở vật chất phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính 
tại Bộ phận một cửa

UBND xã bố trí 01 phòng làm việc của Bộ phận một cửa, rộng 37 m2 tại trụ 
sở làm việc của UBND xã, trang bị bàn, ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, máy in, 
máy Scan, máy vi tính, nối mạng Intonet cho cán bộ, công chức của Bộ phận một 
cửa, bàn, ghế ngồi, quạt điện, máy lọc nước phục vụ công dân đến liên hệ giải 
quyết thủ tục hành chính.

5. Việc công khai danh mục thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính và các nội dung công khai theo quy định tại Bộ phận một cửa 
và trên trang thông tin điện tử

Tại phòng làm việc của Bộ phận một cửa: Thực hiện niêm yết công khai 
toàn bộ danh mục TTHC, các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND xã; Nội quy làm việc của Bộ phận một cửa; Chính sách chất 
lượng, các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bản đăng ký mục tiêu chất lượng 
của mỗi cán bộ, công chức UBND xã; Nội quy tiếp dân; thông báo việc tiếp công 
dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh; đồng thời đăng trên Trang thông tin điện tử 
của xã.

6. Công tác phối kết hợp giữa các công chức chuyên môn trong việc giải 
quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Công tác phối kết hợp giữa các công chức chuyên môn trong giải quyết các 
TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện thường xuyên, 
đúng theo quy trình quy định đảm bảo thời gian nhanh nhất cho tổ chức và công 
dân.

7. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của cấp uỷ, chính quyền

Đảng uỷ, HĐND xã ban hành Nghị quyết chỉ đạo về việc giải quyết TTHC 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và có kiểm tra, 
giám sát định kỳ.

Đối với UBND xã: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ và của 
HĐND xã, hàng tháng Chủ tịch UBND xã ban hành kết luận tại cuộc họp giao ban 
khối UBND xã về giải quyết thủ tục hành chính; chủ động thành lập Tổ tự kiểm tra 
việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc 



cập nhật giải quyết TTHC vào phần mềm một cửa, số hoá hồ sơ giải quyết TTHC, 
chứng thực điện tử.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa
*Năm 2021:
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận 2057 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tiếp 2057 hồ 

sơ; tiếp nhận qua bưu chính 0 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 0 hồ sơ (Lĩnh vực Tư 
pháp: 2051, LĐ-TB-XH: 0, Địa chính NN-XD-MT: 0; Văn hóa: 6)

- Kết quả giải quyết 2057 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% (trong đó: Giải quyết trước 
hạn 1882 hồ sơ, tỷ lệ 91,5%; đúng hạn 175 hồ sơ, tỷ lệ  8,5 %; chậm hạn 0 hồ sơ, 
tỷ lệ 0%. 

- Việc trả kết quả cho tổ chức, công dân: Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và 
kịp thời.

- Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra trễ hạn trong giải quyết TTHC 
(nếu có) không.

* 6 tháng đầu năm 2022:
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận 1516 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tiếp 1413 hồ 

sơ; tiếp nhận qua bưu chính 0 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 103 hồ sơ (Tư pháp: 
1516, LĐ-TB-XH: 0, Địa chính NN-XD-MT: 0)

- Kết quả giải quyết 1516 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% (trong đó: Giải quyết trước 
hạn 1278 hồ sơ, tỷ lệ 84.3%; đúng hạn 238 hồ sơ, tỷ lệ 15.7%; chậm hạn 0 hồ sơ, 
tỷ lệ 0%. 

- Việc trả kết quả cho tổ chức, công dân: Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và 
kịp thời.

- Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra trễ hạn trong giải quyết TTHC 
(nếu có) không

2. Tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông
*Năm 2021:
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận 41 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tiếp 41 hồ sơ; 

tiếp nhận qua bưu chính 0 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 0 hồ sơ (Tư pháp 0, LĐ-TB-
XH 41, Địa chính NN-XD-MT 0)

- Kết quả giải quyết 41 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100 % (trong đó: Giải quyết trước 
hạn 41 hồ sơ, tỷ lệ 100 %; đúng hạn 0 hồ sơ, tỷ lệ 0 %; chậm hạn 0 hồ sơ, tỷ lệ 0 
%. Nguyên nhân chậm hạn:  Không

- Việc trả kết quả cho tổ chức, công dân: Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và 
kịp thời.

- Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra trễ hạn trong giải quyết TTHC 
(nếu có) không



* 6 tháng đầu năm 2022:
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận 22 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tiếp 22 hồ sơ; 

tiếp nhận qua bưu chính 0 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 0 hồ sơ (Tư pháp 0, LĐ-TB-
XH 22, Địa chính NN-XD-MT 0)

- Kết quả giải quyết 22 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100 % (trong đó: Giải quyết trước 
hạn 22 hồ sơ, tỷ lệ 100 %; đúng hạn 0 hồ sơ, tỷ lệ 0 %; chậm hạn 0 hồ sơ, tỷ lệ 0    
%. Nguyên nhân chậm hạn: không.

- Việc trả kết quả cho tổ chức, công dân: Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và 
kịp thời.

- Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra trễ hạn trong giải quyết TTHC 
(nếu có) không

3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 
chính

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của các lĩnh vực: 103 (Tư pháp: 103, 
LĐ-TB-XH: 0, Đất đai: 0)

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được số hoá của các 
lĩnh vực 103 (Tư pháp: 103, LĐ-TB-XH: 0, Đất đai: 0)

- Số hồ sơ chứng thực điện tử 45 (Tư pháp: 45, LĐ-TB-XH 0. Đất đai 0)
- Số hồ sơ liên thông đã thực hiện: 63 hồ sơ.    
4. Thực hiện rà soát, kiểm tra văn bản, đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, cải 

tiến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (đơn giản hoá các thủ 
tục hành chính)

* Năm 2021: Thực hiện rà soát được 14 thủ tục hành chính;
* 6 tháng đầu năm 2022: Thực hiện rà soát được 58 thủ tục hành chính;
Đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, cải tiến: Không.
5. Công tác thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính
Tại Bộ phận một cửa UBND xã giao cho Văn phòng UBND xã thực hiện 

việc thu phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, xuất biên lai, thanh quyết toán 
hàng tháng theo đúng quy định của pháp luật.

6. Việc thực hiện lấy ý kiến đánh giá và công khai kết quả đánh giá sự 
hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 
Một cửa: Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022: Bộ phận một cửa UBND xã gửi 
tổng số 54 phiếu lấy sự hài lòng của tổ chức và người dân, kết quả 100% phiếu hài 
lòng.

7. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ 
chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền 
liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết 
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) Không.



8. Việc khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 
các quy định trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một 
cửa: Không.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
 - Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức và công dân đến UBND xã liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, 
không phải đi nhiều nơi, mất nhiều thời gian, công sức và nhận kết quả giải quyết 
nhanh hơn; do đó thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã đã được 
sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
           - Cán bộ, công chức bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
UBND xã có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, giao tiếp và có 
tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

2. Tồn tại, hạn chế
- Công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông được quan tâm thực hiện nhưng đạt hiệu quả chưa cao, hiểu 
biết của nhân dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn đơn giản, chưa đầy 
đủ, nên chưa huy động tốt sự tham gia giám sát của các tầng lớp nhân dân vào việc 
thực hiện cơ chế này;

-  Phòng làm việc của Bộ phận một cửa của UBND xã còn nhỏ, hẹp; trang 
thiết bị làm việc còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Do ngân sách địa phương có hạn nên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa 
được đầu tư áp dụng mô hình “Bộ phận một cửa hiện đại”, có các thiết bị điện tử, 
hệ thống phần mềm chuyên dụng, do vậy làm ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành đôi lúc chưa được thường 

xuyên; trình độ người dân chưa được đồng đều, ít tìm hiểu, nắm bắt thông tin trên 
các phương tiện thông tin đại chúng;

- Do công tác tuyển dụng và điều động công chức chuyên môn mới về nhận 
nhiệm vụ tại địa phương, kinh nghiệm, chuyên môn còn hạn chế; do đó phần nào 
ảnh hưởng đến công việc.

- Ngân sách địa phương còn khó khăn nên chưa có điều kiện xây dựng nhà 
làm việc của Bộ phận một cửa đúng quy định, mua sắm trang thiết bị và kinh phí 
hoạt động cho bộ phận này.

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
Uỷ ban nhân dân xã nhận thấy việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện giải quyết thủ tục hành 
chính cho người dân và doanh nghiệp, xã sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện 



cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ để 
mang lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính tốt nhất cho tổ chức, cá nhân.

Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí, kết hợp với nguồn vốn của địa 
phương đầu tư xây dựng nhà làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và mua 
sắm trang thiết bị; ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ 
chế một cửa liên thông; cập nhật đầy đủ giải quyết thủ tục hành chính vào phần 
mềm một cửa, thực hiện chứng thực điện tử, số hoá hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính đạt chỉ tiêu giao.

Quán triệt cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa luôn nêu cao tinh 
thần trách nhiệm thực thi công vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu người dân trong 
giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân đảm bảo trước hạn và đúng 
hạn, không có thủ tục trễ hạn; cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập 
huấn do cấp trên tổ chức để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
đáp ứng nhiệm vụ được giao.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để địa phương có điều kiện đầu 

tư xây dựng nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và mua sắm trang thiết 
bị phục vụ công việc;

2. Đề nghị cấp trên tăng cường tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 
công chức trực tiếp làm việc ở Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả; bố trí kinh phí chi 
trả phụ cấp cho cán bộ, công chức được tăng cường hoặc làm thêm giờ.

3. Đề nghị Ban pháp chế HĐND huyện - UBND huyện xem xét việc thực 
hiện Kế hoạch luân chuyển công chức chuyên môn đối với 04 chức danh (Tài 
chính – Kế toán, Địa chính – NN - Xây dưng – Môi trường, Lao động -  Thương 
binh - Xã hội, Tư pháp – Hộ tịch) vì thời gian luân chuyển 3 năm là quá ngắn 
không phù hợp với tình hình tại địa phương, gặp nhiều khó khăn trong thực hiện 
nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. UBND xã Ninh Hải báo cáo Đoàn giám 
sát của Ban pháp chế HĐND huyện Ninh Giang biết và quan tâm cho ý kiến chỉ 
đạo./.
  Nơi nhận:
- Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện;
- Ban Thường vụ Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

                       Vũ Văn Diệu
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