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BÁO CÁO 

Kết quả tự kiểm tra đợt 2 năm  2022 của tổ kiểm tra Cải cách hành chính  

và triển khai hệ thống ISO 9001:2015 tại các bộ phận 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/02/2022 về việc tự kiểm tra 
công tác CCHC năm 2022. Vào hồi 7 giờ ngày 19/10/2022 tổ kiểm tra đã tiến hành 
kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện tự kiểm tra về công tác cải cách hành chính  
và triển khai hệ thống ISO 9001:2015 tại các bộ phận như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

a. Đối với cán bộ, công chức xã: 

- Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tất cả các đồng chí cán bộ 
công chức đều đi làm đúng giờ quy định. 

b. Kết quả thực hiện công tác CCHC: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

- Hệ thống văn bản về chỉ đạo, điều hành CCHC ban hành khá đầy đủ .Chế 
độ thông tin báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian, chất lượng ngày 
càng được nâng lên. 

2. Kết quả thực hiện công tác CCHC 

a. Cải cách thể chế 

Cán bộ, công chức đã tập trung  tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai 
các văn bản, kế hoạch rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, trong 
đó đặc biệt quan tâm đến các văn bản về cải cách thủ tục hành chính. 

b. Cải cách thủ tục hành chính 

- Việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. 

- Trong năm không nhận được bất cứ phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, 
tổ chức về việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính. 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời 
gian và chất lượng, tỷ lệ hồ sơ quá hạn, trả chậm không có. 

- Việc thu, quản lý phí, lệ phí khi giải quyết các thủ tục hành chính cho cá 
nhân, tổ chức được thực hiện đúng quy trình, quy định. 

c. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ, 
UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

- Đã xây dựng quy chế làm việc của đơn vị, trong đó xác định cụ thể chức 
năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; phân công rõ ràng trách 
nhiệm của lãnh đạo lãnh đạo và các công chức chuyên môn.  

- Chủ động làm tốt công tác rà soát,  điều chỉnh chế độ phụ cấp cho cán bộ 
không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết 258 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  



d. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 

Thường xuyên cử các CBCC tham gia tập huấn và tham gia đầy đủ các lớp 
học ngắn hạn do UBND Thành phố tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, 
trình độ lý luận chính trị, nhất là khả năng ứng dụng CNTT trong giải quyết công 
việc cho CBCC, đáp ứng kịp thời yêu cầu của xã hội và nhân dân trong thời kỳ 
mới. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn đạt đến nay là 100%. 

- Về chất lượng cán bộ: độ tuổi dưới 30 tuổi:  0 người; từ 31 - 40 tuổi: 12 
người; từ 41 - 50 tuổi: 5 người; trên 50 tuổi: 3 người; trên 60 tuổi: 1 người; số lượng 
CBCC được đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó: Đại học: 18 người, 
chiếm tỷ lệ 85,7%; trung cấp: 3 người, chiếm tỷ lệ 14,3%; Về trình độ lý luận chính 
trị: trung cấp 11 người, chiếm tỷ lệ 52,4%; sơ cấp10 người, chiếm tỷ lệ 47,6%. 

e. Cải cách tài chính công 

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện các văn bản về tiết kiệm chi tiêu 
nội bộ, tiết kiệm mua sắm trang thiết bị.  

Thực hiện nghiêm Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 
và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

g. Hiện đại hóa nền hành chính 

- Ngay từ đầu năm  đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và tổ 
chức thực hiện theo kế hoạch.  Ứng dụng các phần mềm như gửi nhận văn bản, chỉ 
đạo điều hành, bước đầu đã đem lại những hiệu quả trong giải quyết công việc.  

- Đã xây dựng  kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001: 2015. Giải quyết các thủ tục hành chính, quy trình công 
việc thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND phường đảm bảo theo quy định. Lên 
kế hoạch để tổ chức bốc mẫu hồ sơ đánh giá nội bộ hàng năm theo quy định. 

h. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cơ bản 
đáp ứng yêu cầu và từng bước hiện đại hóa. Tất cả các hồ sơ đều giải quyết trước 
hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn và cũng không có phản ánh kiến nghị 
nào trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và doanh 
nghiệp. 

        II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ: 

        a. Đối với cán bộ, công chức: 
         - Một số cán bộ, công chức chưa đeo thẻ công chức; cần thực hiện nghiêm 
túc việc đi cơ sở phải có báo cáo với văn phòng và ghi vào lịch công tác. 

         - Tăng cường hơn  nữa về công tác tuyên truyền, vận động đối với các đoàn 
viên, hội viên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

b. Đối với  các Công chức chuyên môn: 

1. Bộ phận tư pháp: 

- Chưa  nắm bắt và thuộc nội dung về mục tiêu và chính sách chất lượng 
của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của xã Đồng Môn.  

- Việc sắp xếp tài liệu phòng làm việc của mình cơ bản đã thực hiện theo 
ISO cần tăng cường hơn nữa. 

-  Tỷ hồ lệ hồ sơ theo dịch vụ công  đã đạt tỷ lệ song tỷ lệ vẫn chưa cao; chú 
trọng hoàn tất các hồ sơ về công tác giải quyết đơn thư theo quy định.. 



- Một số hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 giải quyết đúng hạn tuy nhiên đã 
không kết thúc phần phềm kịp thời nên dẫn đến hệ thống báo hồ sơ chậm. 

2. Bộ phận Địa chính – xây dựng: 

- Chưa  nắm bắt và thuộc nội dung về mục tiêu và chính sách chất lượng 
của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của xã Đồng Môn.  

- Việc sắp xếp tài liệu phòng làm việc của mình cơ bản đã thực hiện theo 
ISO cần tăng cường hơn nữa. 

- Tăng cường công tác phối hợp kết hợp trong việc giải quyết đơn thư công dân. 

3. Bộ phận tài chính – kế toán: 

- Chưa  nắm bắt và thuộc nội dung về mục tiêu và chính sách chất lượng 
của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của xã Đồng Môn.  

- Việc sắp xếp tài liệu phòng làm việc của mình chưa khoa học theo tiêu 
chuẩn 5s.  

- Quy chế chi tiêu nội bộ chưa cụ thể 

- Khẩn trương thanh toán các khoản thu, chi phục vụ các hoạt động của địa 
phương kịp thời hơn. 

4. Bộ phận  Văn hóa Xã hội 

- Chưa  nắm bắt và thuộc nội dung về mục tiêu và chính sách chất lượng 
của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của xã Đồng Môn. 

- Việc sắp xếp tài liệu phòng làm việc của mình cơ bản đã thực hiện theo 
ISO cần tăng cường hơn nữa. 

- Cần có nhiều bài viết tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền 
thanh về công tác cải cách hành chính. 

6. Bộ phận văn phòng: 

- Việc sắp xếp tài liệu phòng làm việc của mình cơ bản đã thực hiện theo 
ISO cần tăng cường hơn nữa. 

- Có văn bản đi chưa đóng dấu khi đưa vào lưu trữ.  

- Cần tổ chức đánh giá nội bộ năm 2022  

- Cần tăng cường nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính cũng như thực hiện kế hoạch cải cách hành chính đạt hiệu quả cao hơn. 

Trên đây là báo cáo kiểm tra của tổ kiểm tra CCHC  đợt 2 năm 2022 đối với 
cán bộ, công chức và  các bộ phận chuyên môn UBND xã Đồng Môn./. 

Nơi nhận: 

- Phòng Nội vụ; 
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