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                    VV/ 

Kính gửi:   -   Cán bộ, công chức UBND xã; 

Thực hiện của thành phố về kiểm tra đoàn cải cách hành chính đột xuất 6 

tháng năm 2021. UBND xã Thạch Hạ đã được đoàn cải cách của thành phố kiểm 

tra đột xuất và đã chỉ ra cho xã một số điểm khắc phục hạn chế trong 6 tháng 

như sau:   

1. Lĩnh vực văn phòng UBND: 

Khung kế hoạch của CCHC năm 2021 cần phải thêm nội dung nhằm đảm 

bảo đúng với nội dung năm. 

Cần ban hành quy chế làm việc của ủy ban và quyết định phân công 

nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch, ủy viên ủy ban và công chức chuyên 

môn, cán bộ bán chuyên trách UBND xã. Bổ sung phương án bố trí cán bộ, công 

chức theo quyết định 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

    Lập lập hồ sơ quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã 

và thôn.  

  Kịp thời cập nhật quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch UBND, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức; hiện đang sử dụng quyết định chuẩn y kết quả bầu các 

chức danh của Đảng. 

 Ban hành quy chế làm việc của UBND và quyết định phân công nhiệm 

vụ của Chủ tịch, phó chủ tịch. 

2. Tư pháp – Hộ tịch: 

- Việc nhập dữ liệu của xã đã hoàn thành, tuy nhiên chưa gắn file ảnh chụp 

sổ hộ tịch lên Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch quốc gia. Công tác theo dõi thi 

hành pháp luật: triển khai thực hiện chưa đầy đủ, chưa ban hành kế hoạch theo 

dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2021. Hồ sơ chuẩn tiếp cận pháp 

luật mới đạt 50% khối lượng công việc theo yêu cầu đề ra. 

3. Lĩnh vực một cửa: 

- Về công tác cải cách TTHC: Kế hoạch rà soát, kiểm soát TTHC chưa sát, 

đúng thực tế của địa phương. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ 

sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC năm 2021 còn sơ sài, chưa đảm bảo yêu 

cầu. Đề nghị xã niêm yết quyết định số 1291/QĐ-TTCP ngày 7/10/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng 

tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp 

xã (sau đây viết tắt là Bộ phận Một cửa các cấp) áp dụng cho cấp xã.  
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4. Lĩnh vực địa chính: 

- Lĩnh vực đất đai: Phiếu kiểm soát chưa ghi ngày luân chuyển hồ sơ, chưa 

có sổ theo dõi hồ sơ từ văn phòng đăng ký chuyển về cho phường; trên hồ sơ 

công việc lĩnh vực đất đai còn có hồ sơ chậm; Thực hiện việc rà soát đất nông 

nghiệp xâm canh còn chậm so với tiến độ được giao. 

- Về trật tự đô thị: Tăng cường công tác quản lý, nhắc nhở người dân tình 

trạng người dân lắp các biển quảng cáo trên tuyến đường. 

6. Công tác ISO: 

- Về quản lý hệ thống chất lượng ISO: Việc áp dụng và vận hành các quy 

trình trong giải quyết công việc và TTHC (Thông qua bốc mẫu hồ sơ để đánh 

giá) có thực hiện tuy nhiên hiệu quả chưa cao; chưa áp dụng và vận hành các 

quy trình trong giải quyết công việc (các quy trình nội bộ). Hồ sơ, tài liệu chưa 

được lập danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu theo quy định 

Trên đây là Báo cáo khắc phục công tác Cải cách hành chính - Hoạt động 

Công vụ 6 tháng đầu năm 2021 đề nghị cán bộ công chức liên quan khắc phục 

tồn tại nói trên. 
Nơi nhận: 

- UBND TP Hà Tĩnh; 

- Phòng Nội vụ TP; 

- Cán bộ, công chức; 

- Lưu: VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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