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THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra đột xuất công tác cải cách thủ tục hành chính

tại UBND xã Vạn Phúc ngày 07/3/2023

Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của 
Uỷ ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Giang. 

Ngày 07 tháng 3 năm 2023 Đoàn kiểm tra Cải cách thủ tục hành chính 
UBND huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất UBND xã Vạn Phúc về thực hiện 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Qua kiểm tra đã 
phát hiện những tồn tại, hạn chế, UBND huyện yêu cầu UBND xã vạn Phúc cần 
chỉ đạo quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới:

1. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ, thực hiện đưa 
ngành dọc ra trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đúng quy định. (Tại 
thời điểm kiểm tra: Công an xã, Quân sự xã không thực hiện thường trực tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả).

2. Hoàn thiện bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo Thông 
tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Niêm yết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các lĩnh vực thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền giải quyết của UBND xã. (Lĩnh 
vực Tư pháp...)

4. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành 
chính, đặc biệt là văn bản chỉ đạo điều hành về lĩnh vực cải cách thủ tục hành 
chính. (Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp  nhận và trả kết quả, Quyết định ban 
hành kế hoạch kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát đơn giản hoá TTHC....)

5. Tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý 
văn bản điều hành dùng chung của tỉnh cập nhật kịp thời, đúng quy định. (bổ 
sung sổ văn bản đi, văn bản đến bằng sổ giấy)

6. Họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các bộ phận, các cá nhân có liên 
quan đến những yếu kém tồn tại nêu trên. Chấn chỉnh ý thức trách nhiệm của đội 
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ngũ công chức trong thực thi công vụ theo đúng chỉ đạo của UBND huyện tại 
Công văn số 132/UBND-NV ngày 03/3/2023 “về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính và thực hiện văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị thuộc 
huyện, UBND các xã, thị trấn”. Gửi biên bản họp về Văn phòng 
HĐND&UBND huyện để kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại nêu trên 
của UBND xã và các cá nhân có liên quan, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của người đứng đầu và công chức chuyên môn, xếp hạng thi đua 
cuối năm.

7. Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. 
Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra đột xuất công tác cải cách thủ tục 

hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC 
trên môi trường điện tử tại UBND xã Vạn Phúc. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã 
Vạn Phúc và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo UBND huyện;   (để báo cáo)
- Phòng Nội vụ huyện;        
- Thành viên ĐKT;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND xã Vạn Phúc;
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                          

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

    Nguyễn Thành Vạn
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