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BÁO CÁO 

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong CCHC, hoạt động công vụ năm 2020  

 

Thực hiện Công văn số 3234/UBND-NV ngày 31/12/2020 của UBND thành 

phố về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính và hoạt 

động công vụ năm 2020 và Báo cáo số 10/BC-ĐKT ngày 20/12/2020 của Đoàn kiểm 

tra CCHC-Công vụ thành phố về kết quả kiểm tra cải cách hành chính - Hoạt động 

công vụ tại UBND các phường, xã năm 2020. UBND phường Bắc Hà báo cáo kết quả 

khắc phục tồn tại, hạn chế về công tác CCHC, hoạt động công vụ như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Ngày 08/01/2021, UBND phường đã ban hành Công văn số 05/UBND-VP về 

việc chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC và hoạt động công vụ 

năm 2020, yêu cầu các công chức chuyên môn khắc phục những tồn tại, hạn chế theo 

Báo cáo 10 của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. 

- Ngày 05/12/2020, tại cuộc họp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 

2020 đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong việc thực 

hiện công tác cải cách hành chính và quán triệt các nội dung công việc cụ thể phải 

thực hiện trong năm 2021. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế tại các bộ phận 

chuyên môn. 

- Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, Chủ tịch UBND luôn nhắc 

nhở, đôn đốc các công chức chuyên môn tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế mà 

đoàn đã đưa ra đồng thời báo cáo kết quả trong cuộc họp. 

2 Công tác tuyên truyền CCHC: Đã nâng cao chất lượng Kế hoạch tuyên 

truyền cải cách hành chính, bổ sung phần kinh phí trong kế hoạch. Cập nhật các 

thông tin trên Cổng TTĐT phường, bổ sung đầy đủ các tin bài trên Cổng TTĐT, đặc 

biệt mục CCHC. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

- Đã thực hiện niêm yết danh mục TTHC theo quy định, danh mục TTHC mức 

độ 3,4 tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; Bổ sung đầy đủ thông tin đối với phiếu 

kiểm soát hồ sơ. 

- Giao cho các công chức chuyên môn Văn hóa- Chính sách, Tư pháp, Địa 

chính - Xây dựng tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người dân gửi hồ sơ qua 

phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phát tờ rơi hướng dẫn khi tổ chức và 



 

  

công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Văn phòng thường 

xuyên kiểm tra việc cập nhật hồ sơ lên phần mềm 1 cửa điện tử của cán bộ công chức 

theo đúng quy định, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thực tế trả đúng thời gian 

nhưng bị treo trên phần mềm chưa giải quyết, theo thống kê trên phần mềm DVC;  

Đã thực hiện công khai các TTHC trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy: Đã tiến hành lập hồ sơ quản lý đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở phường và ở các tổ dân phố, bổ sung đầy đủ thành 

phần trong hồ sơ cán bộ, công chức. 

5. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Thường xuyên thực hiện rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Nâng 

cao công tác theo dõi thi hành pháp luật, theo dõi chế độ báo cáo liên quan đến lĩnh 

vực theo dõi thi hành pháp luật để thực hiện đúng thời gian quy định. Nâng cao tỷ lệ 

hồ sơ TTHC nhập vào phần mềm DVC, đặc biệt lĩnh vực Chứng thực bản sao đúng 

với bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch; Tăng cường công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hộ tịch. 

6. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Tập trung giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thời gian quy định; Bổ sung đầy đủ thông báo sau các cuộc 

tiếp dân định kỳ; Đưa việc giải quyết các đơn hòa giải vào danh mục TTHC. 

7. Hiện đại hóa nền hành chính: Thực hiện công bố mục tiêu chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Triển khai thực hiện đánh giá nội bộ và bốc thăm chéo để 

đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại đơn vị. Lãnh đạo UBND đã tham 

gia vào quá trình ký số văn bản trên phần mềm HSCV. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế trong đợt 

kiểm tra công tác CCHC cuối năm 2020 của Đoàn kiểm tra CCHC thành phố gửi 

phòng Nội vụ tổng hợp, theo dõi./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; 

- Các công chức chuyên môn; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Việt 

 



 

  

 


		vietlq.pbacha@hatinh.gov.vn
	2021-01-14T17:17:59+0700


		phuongbacha.tpht@hatinh.gov.vn
	2021-01-14T17:20:38+0700




