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Kiểm điểm và khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác

Cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Thông báo số 567-TB/HU  ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Huyện ủy 
Cẩm Giàng về kiểm điểm và khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách 
hành chính năm 2022.

Căn cứ vào kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND 
huyện Cẩm Giàng. UBND xã Cẩm Đoài xin báo cáo kiểm điểm làm rõ những nội 
dung chưa đạt trong việc tổ chức triển khai và thực hiện CCHC và biện pháp khắc 
phục hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính năm 2022 cụ thể:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
1. Kết quả đạt được trong Công lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành
- Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện Cẩm Giàng, UBND xã đã chủ động 

xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của xã.
- UBND xã ban hành quyết định kiện toàn BCĐ CCHC của xã do đồng chí Chủ 

tịch UBND xã làm trưởng ban, Đồng chí Phó chủ tịch UBND xã phụ trách bộ phận 
một cửa, đồng chí văn phòng thống kê phụ trách đầu mối giúp chủ tịch UBND xã 
trong việc kiểm soát thủ tục hành chính.

- UBND xã thường xuyên đôn đốc các bộ phận hoạt động đảm bảo theo đúng 
chức năng, nhiệm vụ được giao, không để tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn.

- UBND xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong kiểm điểm 
cán bộ, công chức. Đánh giá khách quan trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công 
chức.

- Chỉ đạo cán bộ,  công chức thường xuyên sử dụng tài khoản quản lý văn bản 
điều hành, Mail công vụ và các phần mềm theo chuyên môn đã được cấp.

Kết quả Năm 2022 Chỉ số đánh giá, xác định cải cách hành chính trong lĩnh vưc 
chỉ đạo điều hành Đạt 9,553 điểm/15 điểm = 63,7% ( xếp thứ 15/17 xã thị trấn )

2. Hạn chế



Trong năm 2022 công tác cải cách hành chính của xã đã có tích cực hơn đã tăng 
được 2 bậc so với năm 2021, song vẫn còn những điểm hạn chế thiếu sót: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt, chưa sát sao trong việc 
tổ chức thực hiện, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, tuyên truyền chưa đa dạng, 
không có sáng kiến áp dụng cụ thể.

- Việc thay đổi tư duy, phong cách làm việc của một số cán bộ, công chức vẫn 
còn hạn chế, dẫn đến việc đáp ứng theo yêu cầu hiện nay chưa đảm bảo. Chưa phát 
huy hết tinh thần làm việc.

- Công tác tham mưu của cán bộ, công chức còn hạn chế. Chưa chủ động 
nghiên cứu văn bản hướng dẫn để tham mưu lãnh đạo UBND xã đôc đốc thực hiện 
công tác cải cách hành chính.

Trong đó có những nội dung không có điểm như: Không có khung xác định 
nhiệm vụ 0/1 điểm, không có sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trong 
năm 0/2 điểm, không có đủ số buổi đối thoại được tổ chức trong năm 0/0,25 điểm.

Một số nội dung đạt điểm thấp theo quy định như: Thiếu điều tra khảo sát tình 
hình thi hành phát luật 0,5/1 điểm, không có các hình thức tuyên truyền đa dạng 0,5/1 
điểm, thiếu báo cáo kiểm tra VBQPPL và chất lượng CBCC 1/2  điểm

3. Nguyên nhân hạn chế 
a.  Nguyên nhân khách quan: Năm 2022 là năm địa phương thực hiện đồng bộ 

tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án ( hai dự án khu dân cư và 
một dự án trọng điểm của tỉnh là khu công nghiệp Đại An mở rộng giai đoạn 2) với 
diện tích gần 200 ha, trên 900 hộ dân ảnh hưởng liên quan đến 3 dự án trên. Do đó đã 
phần nào ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực CCHC 
tại địa phương.

b. Nguyên nhân chủ quan: Bản thân người đứng đầu chưa sát sao dành nhiều 
thời gian để tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các bộ phận, các lĩnh vực CCHC, 
mới chỉ tập trung giao nhiệm vụ và đôn đốc các bộ phận chuyên môn phụ trách tại 
các buổi họp giao ban và các cuộc họp UBND xã.

Một số công chức chuyên môn trình độ năng lực còn hạn chế nhưng chưa có giải 
pháp để điều chỉnh vị trí công tác phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đực giao.

4. Phương hướng khắc phục những hạn chế
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm bằng một số giải pháp cụ thể:
Ban hành Kế hoạch CCHC ngay từ đầu năm với những nội dung nhiệm vụ cụ 

thể trong từng lĩnh vực, xác định đầy đủ các nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian, phù hợp 
với kế hoạch CCHC của huyện, sát với tình hình thực tế tại địa phương.



Hàng tháng kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch được giao của từng 
bộ phận phụ trách các lĩnh vực.

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền về công tác CCHC trên các hệ thống 
thông tin ( đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của xã, qua các trang mạng xã 
hội) và thông qua các kênh tuyên truyền của các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, hội 
đặc thù... để người dân được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời.

Khuyến khích áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong 
công tác CCHC tại địa phương.

Thường xuyên đối thoại và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người 
dân đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Kết quả đạt được
- UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát, đánh giá TTHC đảm bảo 

theo thời gian quy định của cấp trên.
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc 

thẩm quyền UBND xã kịp thời, không gây phiền hà cho nhân dân.
- Kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận và 

giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn, quá hạn.
- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC và thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo số liệu, thời gian.
Kết quả Năm 2022 Chỉ số đánh giá, xác định cải cách hành chính trong lĩnh vưc 

Cải cách thủ tục hành chính đạt 13,677điểm/18,5 điểm = 73,9% ( xếp thứ11/17 xã thị 
trấn )

2. Hạn chế
Công tác kiểm soát thủ tục cải cách hành chính đạt kết quả chưa cao, tỷ lệ giải 

quyết số hóa hồ sơ đã đảm bảo theo yêu cầu nhưng tỷ lệ giải quyết thủ tục liên thông 
và thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến đạt tỷ lệ thấp. Việc khai thác, sử dụng lại 
thông tin, dữ liệu số hóa hạn chế 

Trong đó có những nội dung đạt điểm thấp theo quy định như: Kiểm soát thủ tục 
hành chính 1,5/3 điểm; Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC theo quy định 0,5/1 
điểm ( được Hội đồng thẩm định đánh giá ban hành sai thể thức “Quyết định không 
có số, tài liệu minh chứng bản phô tô”); Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC 
đạt 0/1điểm ( báo cáo rà soát đơn giản hóa TTHC chưa đảm bảo chất lượng); Niêm 
yết công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
xã đạt 0/1 điểm; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 2,118/3,5 điểm; số 
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 1,559/2,5 điểm



3. Nguyên nhân hạn chế
- Công chức được phân công kiểm soát thủ tục hành chính chưa thực hiện đúng 

chức năng trong công tác tham mưu ban hành văn bản, chưa xử lý các vấn đề phát 
hiện qua rà soát TTHC đảm bảo theo quy định. Còn dành quá nhiều thời gian cho 
công tác hỗ trợ chuyên môn khác mà chưa quan tâm đến công việc trực tiếp của mình 
được phân công.

- Giải quyết thủ tục hành chính liên thông còn hạn chế do việc liên thông giữa 
các bộ phận, cơ quan với nhau vẫn còn gặp nhiều khó khăn.( Tư pháp – Công an – 
BHXH )

- Việc thanh toán nghĩa vụ tài chính đạt tỷ lệ thấp, do công dân vẫn chưa có thói 
quen thanh toán qua tài khoản ngân hàng, công dân chủ yếu dùng tài khoản ngân 
hàng Agribank nên việc thanh toán thực hiện nhiều bước. Do đó công dân ngại thực 
hiện.

4. Phương hướng khắc phục
- Xác định rõ trách nhiệm của trưởng bộ phận và các công chức tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả khắc phục ngay những tồn tại hạn chế của năm 2022. Nâng cao 
năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức. Bố trí các đồng chí cán bộ trẻ 
để hỗ trợ cho các đồng chí chuyên môn hạn chế về công nghệ thông tin ( do có 2 
đồng chí sắp đến tuổi nghỉ hưu gồm Tư pháp và LĐTB và XH)

- Chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông, đảm bảo tỷ lệ số hóa hồ sơ theo yêu cầu.Kiến nghị với Công an 
cấp trên và BHXH để liên thông các thủ tục hành chính theo quy định.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn cập nhật, bổ sung TTHC thường xuyên.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo sự chỉ đạo của cấp trên.
III.  XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH 

QUYỀN SỐ
1. Kết quả đạt được
- UBND xã đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai phát 

triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Đã thực hiện việc trao đổi 
văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử trên phần mềm 
quản lý văn bản điều hành. Cán bộ công chức UBND xã đã thực hiện sử dụng thư 
điện tử công vụ trong giải quyết công vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Cung cấp 
đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử cấp xã theo quy định.



Kết quả Năm 2022 Chỉ số đánh giá, xác định cải cách hành chính trong lĩnh vưc 
Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 8,196 điểm/11,5 điểm = 71,3% ( 
xếp thứ17/17 xã thị trấn )

2. Hạn chế
- Việc thực hiện trao đổi trên môi trường mạng chưa được thường xuyên, tỷ lệ 

xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng còn thấp đạt 0/1 điểm.
- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế ( tỷ lệ TTHC cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến đạt 0,439/1,5 điểm; tỷ lệ hồ sơ TTHC được trực tuyến đạt 
1,951/3 điểm.

3. Nguyên nhân
- Một số cán bộ, công chức chưa thực sự quan tâm thực hiện sử dụng trao đổi 

tài liệu qua môi trường mạng, chưa thường xuyên xử dụng mail công vụ và xử lý hồ 
sơ qua phần mềm quản lý văn bản điều hành.

4. Phương hướng khắc phục
Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh cán bộ, công chức thực hiện sử dụng trao đổi tài 

liệu qua môi trường mạng.
Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hướng dẫn cá nhân, 

tổ chức thực hiện giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo kế hoạch đề 
ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Với những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong năm 
2022. UBND xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện một số nội 
dung sau:

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền đối với công 
tác cải cách hành chính. Xác định phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với 
từng cán bộ, công chức.

2. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành và 
tham mưu công tác CCHC để từ đó khắc phục không để tình trạng hạn chế lặp lại 
trong năm 2023.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức tham mưu 
công tác CCHC và kiểm soát TTHC. Hàng tháng các bộ phận báo cáo kết quả cụ thể ( 
kể cả việc báo cáo khắc phục hạn chế đã nêu trong năm 2022) .

4. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động của cơ 
quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ.



5. Đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc thực hiện cải cách 
hành chính. 

6. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm soát TTHC.

7. Chỉ đạo bộ phận một cửa hướng dẫn tổ chức, cá nhân các bước thực hiện trong tiếp 
nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến và số hoá hồ sơ đảm bảo 
đúng chỉ tiêu kế hoạch.

8. Duy trì và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; gắn kết chặt 
chẽ với công tác CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.  

Trên đây là báo cáo kiểm điểm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong 
công tác cải cách hành chính năm 2022 của xã Cẩm Đoài. UBND xã báo cáo UBND 
huyện Cẩm Giàng mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để công tác 
cải cách hành chính xã Cẩm Đoài, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ ( để B/c);
- TT ĐU, TT HĐND xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Hạnh
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