
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN LAI CÁCH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /BC-UBND                Lai Cách, ngày  12 tháng 01  năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết  TTHC

trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021

Kính gửi: UBND huyện Cẩm Giàng.

Thực hiện Công văn số 26/UBND-VP ngày 12/01/2022 của UBND huyện 
Cẩm Giàng về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết 
trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021;

UBND thị trấn Lai Cách báo cáo kết quả triển khai thực hiện, chỉ tiêu hồ sơ 
tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND thị trấn đã ban 

hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; Kế hoạch kiểm soát thủ 
tục hành chính (TTHC) năm 2021 theo đúng thời gian quy định; triển khai kịp thời 
hệ thống văn bản liên quan đến CCHC; cơ bản hoàn thành nội dung theo kế hoạch. 
Các CBCC đã bám sát kế hoạch của thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công 
tác CCHC; Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC hàng tháng, quý theo đúng thời gian 
quy định.
       Kịp thời rà soát các TTHC để kiến nghị với huyện, tỉnh ban hành mới, sửa 
đổi hoặc bổ sung các TTHC phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có);

Chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thị trấn 
dần được nâng lên, có sự chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ tốt hơn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến giao dịch, không gây phiền hà, sách 
nhiễu...

Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ, 
công chức cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc; 
đã thành lập trang thông tin điện tử và đưa vào hoạt động bước đầu có hiệu quả.

2. Kết quả thực hiện (tính từ ngày 01/01/2021 đến này 31/12/2021)
- Số TTHC cung cấp trực truyến mức độ 3,4:  142 thủ tục (Trong đó: 125 

TTHC mức độ 3, 17 TTHC mức độ 4).
- Số TTHC có phát sinh hồ sơ, gồm: Số TTHC phát sinh hồ sơ (cả trực 

tuyến và trực tiếp) và số hồ sơ phát sinh trực tuyến: 43 TTHC (Lĩnh vực Bảo trợ xã 
hội, Người có công, Chứng thực, Hộ tịch, Tiếp công dân giải quyết KNTC, phòng 
chống tham nhũng, thi đua khen thưởng, đất đai).

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 3.278 hồ sơ. Trong đó:
+ Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết (cả trực tuyến và trực tiếp): 

3.278 hồ sơ.
+ Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết trực truyến của các TTHC được 

cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ: 3,4: Không có hồ sơ nào.
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- Việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử: 

Năm 2021, UBND thị trấn tiếp nhận và giải quyết được 3.261/3.278 hồ sơ cho 
công dân bằng phần mềm một cửa điện tử. Trong đó có 3.261 hồ sơ trả trước hạn, 
đúng hạn; có 0 hồ sơ trả quá hạn.

Giải trình: + Có 9 hồ sơ lĩnh vực Người có công; 8 hồ sơ lĩnh vực Tiếp công 
dân không nhập được trên Hệ thống Một cửa do Hệ thống phần mềm Một cửa 
chưa tích hợp lĩnh vực này. UBND thị trấn đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện và 
Bộ phận Phụ trách của Tỉnh nhưng đến nay chưa bổ sung Lĩnh vực này vào Hệ 
thống phần mềm.

+ Có 03 hồ sơ trễ hẹn Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch hiển thị trên Hệ thống 
phần mềm Một cửa: Do đầu năm 2021, thực hiện kế hoạch làm căn cước công dân 
cho công dân, trong đó có thủ tục đăng ký lại Khai sinh, Cán bộ chuyên môn tiếp 
nhận nhiều hồ sơ, khi nhập trên Phần mềm một cửa có thời điểm hệ thống không 
vào được hoặc vào được nhưng rất chậm, do đó đã có 03 hồ sơ thể hiện trên hệ 
thống Phần mềm một cửaquá hạn – thực tế đã trả cho công dân trước và đúng hạn.

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện (tính từ ngày 01/01/2021 đến này 31/12/2021 )

Số TTHC phát 
sinh hồ sơ

Tổng số hồ sơ tiếp nhận và 
đã giải quyết

Số TTHC cung 
cấp

 mức độ 3,4 Trực tuyếnSTT Tên xã
Mức 
độ 3

Mức 
độ 4

Trực 
tiếp, 
bưu 
điện

Trực 
tuyến

Trực 
tiếp, 
bưu 
điện

Mức 
độ 3

Mức 
độ 4

Ghi 
chú

1 TT Lai 
Cách

125 17 43 0 3.278 0 0

Tổng 125 17 43 0 3.278 0 0

 3. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
2.1. Những tồn tại, khó khăn

- Hiện nay, việc triển khai thực hiện DVC mức độ 3, 4 còn hạn chế.
- Trình độ năng lực của một số cán bộ, công chức trong áp dụng công nghệ 

thông tin, cập nhật văn bản, sử dụng phần mềm trong quản lý và thực hiện nhiệm 
vụ còn chậm nên tham mưu trong thực hiện có lúc có việc chưa kịp thời.

- Một số cán bộ, công chức còn thụ động trong công tác rà soát TTHC, chậm 
đổi mới phương pháp làm việc nên chưa có các đề xuất đột phá hoặc mạnh dạn 
kiến nghị đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của cơ quan mình.

2.2. Nguyên nhân
- Hệ thống phần mềm, hệ thống mạng có thời điểm nghẽn mạng, rất chậm ảnh 

hưởng đến chất lượng nhập hồ sơ và giải quyết hồ sơ trên giao diện mạng điện tử.
- Cơ sở vật chất còn hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu của công dân: diện 

tích Bộ phận Một cửa còn nhỏ, hẹp – trong khi Thị trấn Lai Cách là đơn vị có số 
dân  đông  (Năm 2021, Tổng số hộ thường trú: 4439 hộ;  nhân khẩu thường trú: 
15164 nhân khẩu; Số hộ cho thuê trọ: Trên 320 hộ; số nhân khẩu tạm trú thường 
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xuyên dao động từ 3000 đến 3150 nhân khẩu), do đó nhu cầu đến giao dịch là rất 
lớn; trình độ của người dân thì không đồng đều nên khó khăn cho việc tiếp cận nhu 
cầu áp dụng chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, nhất là việc áp dụng 
DVC mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC.

- Một số CBCC tuổi tác cao nên việc cập nhật các ứng dụng hệ thống hay 
phần mềm còn chậm.

- TTHC còn được quy định ở nhiều văn bản, gây khó khăn cho CBCC tiếp 
cận và thực hiện (do trình độ ứng dụng CNTT của CBCC không đồng đều).

4. Đề xuất, kiến nghị
4.1.  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị 
quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình CCHC 
tổng thể giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình CCHC tổng thể giai đoạn 
2021-2030 và thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn 
bảo đảm thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành 
chính nhà nước.

4.2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng có chất lượng, hiệu quả cho đội 
ngũ cán bộ, công chức chuyên môn trong việc tiếp nhận, giải quyết  TTHC trực 
tuyến mức độ 3, 4.

4.3. Xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện giải quyết TTHC trên môi 
trường điện tử, nhất là việc phù hợp, đồng bộ với nhu cầu trình độ nhận thức của 
công dân, tổ chức. Trước mắt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền để công dân, tổ 
chức hiểu được lợi ích của việc thực hiện giải quyết TTHC qua môi trường điện tử; 
đảm bảo cơ sở vật chất của cơ quan đơn vị để đáp ứng yêu cầu điện tử; trình độ 
nhận thức của công dân, tổ chức; 

Trên đây là Báo cáo thực hiện chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết  TTHC 
trực tuyến mức độ 3, 4 (Năm 2021). UBND thị trấn báo cáo UBND huyện nắm 
được và quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
-TT Đảng ủy, TTHĐND thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- CBCC chuyên môn của UBND thị trấn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Mạc
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