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BÁO CÁO  

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2023 
 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC 

1. Đánh giá tác động quy định TTHC 

Thực hiện theo tinh thần Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ, thời gian qua, UBND xã luôn thực hiện kiểm soát đánh giá tác động 

TTHC đối với các dự thảo văn bản QPPL cấp trên có quy định TTHC. Trong quý I 

năm 2023, Xã Ea Ly không ban hành VB QPPL có quy định về thủ tục hành chính. 

2. Tham gia thẩm định quy định TTHC tại dự án, dự thảo VBQPPL. 

Trong quý I năm 2023, Xã Ea Ly không tham gia thẩm định quy định TTHC tại 

dự án, dự thảo VB QPPL. 

3. Về công bố, công khai TTHC 

UBND xã triển khai thực hiện Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND, ngày 

14/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý 

phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên; Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên 

về Ban hành quy chế hoạt động của cácn bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Niêm yết công khai TTHC: Xã Ea Ly thường xuyên cập nhật việc niêm yết, 

công khai thủ tục hành chính, kết quả giải quyết TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải cách hành 

chính,… vị trí niêm yết dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân khi tra cứu, tìm hiểu 

TTHC; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, 

điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính của cán bộ, công chức.  
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4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Trong quý I năm 2023, Xã Ea Ly đã tiếp nhận và giải quyết 256 hồ sơ về thủ 

tục hành chính và giải quyết  thủ tục hành chính kịp thời đúng quy định, trong đó có 

một số hồ sơ được giải quyết nhanh trước thời hạn. 

(kèm theo bản tổng hợp) 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 

tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Quyết định số 

60/2018/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành quy chế 

phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 

của UBND tỉnh Phú Yên về Ban hành quy chế hoạt động của cácn bộ đầu mối thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  Xã Ea Ly đã 

tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp này, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị theo quy định. 

 - Trong quý I năm 2023, các vướng mắc của người dân khi  thực hiện thủ tục 

hành chính đã được cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC giải thích và hướng dẫn cụ thể 

nên chưa có cá nhân, tổ chức nào phản ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực thuộc 

phạm vi giải quyết của UBND xã. 

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

  UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2023. Thời gian rà soát trước ngày 03/6/2023, qua rà soát đánh giá địa phương nhận 

thấy các TTHC được rà soát đều phù hợp. 

9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 
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UBND xã đôn đốc, nhắc nhở các ban ngành liên quan thực hiện công tác kiểm 

soát TTHC qua các buổi họp giao ban khối ủy ban xã. Tổ chức kiểm tra tại bộ phận 

Tư pháp – Hộ tịch và Văn hóa xã hội về quy trình giải quyết các hồ sơ TTHC thuộc 

thẩm quyền. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành 

chính nhà nước tại UBND xã  Ea Ly, 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.   

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết 

liệt của Lãnh đạo UBND xã cũng như công tác phối hợp giữa ngành về công tác cải 

cách hành chính, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã; ý thức trách nhiệm và sự 

nổ lực phấn đấu của từng cán bộ làm công tác CCHC, cán bộ đầu mối thực hiện kiểm 

soát TTHC. 

Thực hiện việc công bố TTHC kịp thời, đồng thời thường xuyên rà soát, đơn 

giản hóa TTHC nhằm tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt 

hơn. 

III.PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2023 

Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, tổ chức liên quan triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn xã; 

ban hành kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động 

kiểm soát TTHC; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính 

các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; 
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2. Thực hiện hoàn thành tốt công tác rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch 

năm 2023, trọng tâm là việc rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện trên từng thủ tục 

hành chính. 

  3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết công khai TTHC đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận 

lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực 

hiện TTHC trên địa bàn xã. 

  4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức, 

viên chức và sự phối hợp của Nhân dân trong việc phối hợp thực hiện TTHC theo 

phương châm được phục vụ. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Hiện tại số thủ tục hành chính nhiều thay đổi so với Quyết định số 1224/QĐ-

UBND, ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ubnd cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh cập nhật và 

ban hành danh mục thủ tục hành chính mới để cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính 

cấp xã dễ cập nhật, kiểm soát. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính xã Ea Ly 

trong quý I năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Sông Hinh; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- VP HĐND –UBND huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- CT , các PCT; 

- Lưu: VT.  

  

TM .ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Sương 
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