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ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG PHƯỚC HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022: 

    Có  V Không

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND phường Phước Hòa.

- Tổng đầu việc trong kế hoạch: 29 đầu việc
2. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra: 

    Có  V Không

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND phường Phước Hòa.

- Việc tổ chức kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn đề có liên quan được thực hiện 

thường xuyên và sau khi có ý kiến ở các đợt kiểm tra của cấp trên.

3. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 

   Có   V Không

a) Số hiệu văn bản: Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 15/03/2022  của UBND 

phường Phước Hòa.

b) Hình thức tuyên truyền: 
STT Hình thức tuyên truyền Có Không

1 Đài phát thanh- truyền hình X

2 Báo chí

3 Trên Website X

4 Hình thức khác X

4. Công tác chỉ đạo điều hành

a. Các văn bản chỉ đạo điều hành CCHC: 

- Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 13/6/2016 của Đảng ủy phường Phước Hòa: Về 
đẩy mạnh CCHC trên địa bàn phường giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
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Tỉnh Quảng Nam
Email:
phuochoa@quangnam.g
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- Quyết định số 149/ QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND phường Phước Hòa: 

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Thành ủy 

Tam Kỳ; Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 13/6/2016 của Đảng ủy phường Phước Hòa về 
đẩy mạnh CCHC trên địa bàn phường giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND phường Phước Hòa 

ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025.

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND phường Phước Hòa 

ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 .

- Kế hoạch số 15/ KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND phường Phước Hòa về 
Kiểm soát thủ tục hành chính và đơn giản hóa TTHC năm 2022.

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND phường Phước Hòa  về 
tuyên truyền CCHC năm 2022.

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày ngày 15/3/2022 của UBND phường Phước 
Hòa  về Kiểm tra công tác CCHC năm 2022.

          b. Tổ chức hội nghị giao ban: 

           - Tổng số Hội nghị, giao ban, cuộc họp của địa phương trong kỳ báo cáo: 04         

( Hội nghị triển khai công tác năm 2022 lồng ghép triển khai công tác CCHC; 03 cuộc 

giao ban công tác hằng tháng). 

c. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật gắn với nhiệm vụ CCHC: 

   Có  V Không

Địa phương lồng ghép trong phát động phong trào thi đua và sẽ xét khen thưởng 06 

tháng, cuối năm theo đánh giá cán bộ và các tiêu chí thi đua.
d. Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC:

   Có    Không   

II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1. Rà soát văn bản quản lý của ngành, địa phương

a. Số VBQPPL đã tự bãi bỏ, sửa đổi (đối với UBND phường): Chưa
b. Số VBQPPL đề nghị cấp trên sửa đổi hoặc bãi bỏ: Chưa
c. Số VBQPPL ban hành mới hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành: Không

2. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

a. Cải cách thủ tục hành chính

* Xây dựng và ban hành kế hoạch rà  soát thủ tục hành chính: 

   Có   V     Không

- Kế hoạch số 16/ KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND phường Phước Hòa về 
Kiểm soát thủ tục hành chính và đơn giản hóa TTHC năm 2022
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- Tổng đầu việc trong kế hoạch: 12

- Tổng số đầu việc hoàn thành (tính đến thời gian báo cáo): 03

* Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 114 (Theo cơ chế một cửa: 114, 

trong đó liên thông: 23)

* Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn cấp trên, 

được tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương: 14 (Trên lĩnh vực quốc phòng)

* Tổng số TTHC rà soát, đơn giản hóa hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền đơn giản 

hóa: Không

* Tham mưu, cập nhật thủ tục hành chính: 

   Có   V Không

Tổ chức cập nhất và niêm yết công khai theo đúng quy định.
b. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

STT

Lĩnh vực thực hiện 

(Theo quyết định số 

3693/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam)

Số thủ tục 
thực hiện 

Số thủ tục 
thực hiện theo 
cơ chế một 

cửa

Số thủ tục 
thực hiện 

theo cơ chế 
một cửa liên 

thông

1 Tư pháp 43 41 02

2 Lao động - Thương binh -XH 18 11 07

3 Tài nguyên môi trường 03 03

4 Văn hóa thể thao và DL 07 07

5 Giao thông vận tải 08 08

6 Giáo dục - Đào tạo 05 05

7 Nội vụ 15 15

8 Nông nghiệp và PTNT 10 10

9 Công thương 02 02

10 Kế hoạch đầu tư 03 03

11 Quốc phòng 14 14

TỔNG 127 104 23

c. Tình hình giải quyết hồ sơ ( Số liệu đến ngày 15/3/2022)

Tổng số hồ sơ đã 
giải quyếtS

T
T

Lĩnh vực giải quyết

Số 
hồ sơ 
đã 
tiếp 
nhận

Số hồ sơ 
trả lại Sớm hạn,

Đúng hạn Trễ hạn

Số hồ 
sơ 

đang 
giải 
quyết

1 Tư pháp 605 0 605 0 0
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2 Lao động - Thương binh -XH 28 0 16 0 12

3 Tài nguyên môi trường
4 Văn hóa thể thao và DL

5 Giao thông vận tải
6 Giáo dục - Đào tạo
7 Nội vụ
8 Nông nghiệp và PTNT

9 Công thương
10 Kế hoạch đầu tư
11 Quốc phòng

Tổng cộng 633 0 621 0 12

* Thực hiện thư xin lỗi công dân, tổ chức do trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, thủ 

tục hành chính theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND của UBND tỉnh:  Không

( Không có hồ sơ trễ hẹn)

d. Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công: 

                  Đã thực hiện V  Chưa thực hiện

* Hình thức khảo sát: 

      Phỏng vấn

 V  Phiếu thăm dò

      Hình thức khác....

* Thời gian khảo sát từ ngày: 01/01/2022 đến ngày 15/3/2022

* Tổng số cá nhân, đơn vị tham gia khảo sát: 41

* Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân: 41

- Hài lòng (%): 100%

- Không hài lòng (%): …

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đơn vị: 

   Có                               Không  V

2. Việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các ngành, mặt 
trận, đoàn thể; khối phố tại địa phương

   Có   V Không
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Nội dung này được quy định chung trong Quy chế làm việc của UBND phường 

Phước Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch liên tịch hằng năm giữa UBND và 

UBMTTQVN phường; Quy chế phối hợp giữa UBND và Công đoàn phường (Theo 

Quyết định số 26/QĐ-UBND phường) .
IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG.
1. Bố trí cán bộ, công chức xã, phường:
- Số lượng được giao bố trí theo quy định: 22; trong đó: 
+ Cán bộ chuyên trách: 11
+ Công chức: 11 ( Kể cả Trưởng Công an)

- Đã thực hiện: 21 ; trong đó:  
+ Cán bộ chuyên trách: 11
+ Công chức: 10 ( Kể cả Trưởng Công an)

2. Bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và thôn, 
khối phố:

- Số lượng được giao bố trí theo quy định: 21 ; trong đó: 
+ Xã, phường: 12 ,

+ Thôn, khối phố: 09
-  Đã thực hiện : 16 ; trong đó: 
+ Xã, phường: 10 ,

+ Thôn, khối phố: 06

3. Chất lượng cán bộ, công chức, không chuyên trách xã, phường
- Cán bộ: Tổng số cán bộ được bố trí là 11; số nữ: 04; về chuyên môn: Đã qua 

Đại học: 11 (tỷ lệ 100 %); về chính trị: Cao cấp: 01, trung cấp: 10; cán bộ là Đảng viên: 

11 người ; 09 người là đại biểu HĐND phường.
- Công chức: Tổng số được bố trí là 09; số nữ: 04; về chuyên môn: Đã qua đại 

học 9 (tỷ lệ 100 %); về chính trị: Đã qua trung cấp: 07; công chức là Đảng viên : 08; 03 

người là đại biểu HĐND phường.
- Người hoạt dộng không chuyên trách: Tổng số người được bố trí là 10; số nữ: 

07 người; về chuyên môn: Đã qua đại học: 8 (tỷ lệ 80 %), cao đẳng: 1(tỷ lệ 10 %), phổ 
thông: 01(tỷ lệ 10 %); về chính trị: Đã qua trung cấp: 05; là Đảng viên: 07 người.

4. Tỷ lệ Cán bộ, công chức xã, phường đạt chuẩn theo quy định:

STT Tiêu chí Tổng số Tỷ lệ % so với 
tổng số Ghi chú

1 Số lượng công chức hiện có 10 91

2
Số lượng công chức đạt chuẩn 

theo quy định 08 80
01 Chưa đảng 

viên, 01 chưa 

qua Trung 
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cấp chính trị

3 Số lượng cán bộ hiện có 11 100

4
Số lượng cán bộ đạt chuẩn 

theo quy định 11 100

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Trên cơ sở Nghị quyết HĐND, UBND và BCH Công đoàn phường đã phối hợp 

tổ chức Hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm, phân rã cụ thể các mục chi theo 

từng lĩnh vực; quán triệt theo chủ trương chi tiết kiệm, chi phải bám vào dự toán thu, 

tuyệt đối không chi các mục ngoài kế hoạch.
Thực hiện khoán biên chế và phân cấp kinh phí quản lý tài chính đã giúp địa 

phương chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm 

kinh phí. Việc giao quyền tự chủ tài chính cho địa phương đã tạo điều kiện cho đơn vị 
chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất, tích cực khai thác 

nguồn thu, nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào chung tại địa phương. 
Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ đã được triển khai thực hiện đúng quy định. UBND phường 

đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 về Ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2022. 

* Mức tăng thêm thu nhập cho CBCC: Thực hiện ở cuối niên độ tài chính trên cơ 

sở tiết kiệm thực tế.
VI. HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH:

1. Tổng số phần mềm hiện đang phục vụ cho việc tác nghiệp, quản lý điều hành 

của cơ quan, đơn vị: 10 ; Gồm: Phần mềm quản lý hộ tịch; Phần mềm kế toán (Misa); 

Phần mềm quản lý cung cầu lao động; Quản lý người có công; quản lý đất đai, quản lý 

nhân hộ khẩu; quản lý cán bộ; Q.office; phần mềm kiểm soát TTHC; phần mềm một 
cửa điện tử.

2. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Hiện nay bộ phận 

Tư pháp và Lao động- Thương binh- Xã hội đã triển khai thực hiện theo quy định.
3. Hiện nay địa phương đã triển khai thực hiện việc tư vấn giải quyết thủ tục 

hành chính qua điện thoại và hộp thư điện tử (E.meil). Đã công khai số điện thoại và 

địa chỉ hộp thư điện tử của 08 cán bộ phụ trách các lĩnh vực có liên quan trên cổng 

thông tin điện tử của phường. 
4. Về sử dụng chứng thư số, chữ ký số: UBND phường cũng đã triển khai sử 

dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn 

vị theo đúng quy định.
VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THEO KẾ 

HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ

- Việc chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần, số 

lượng hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC: Hiện nay UBND phường thực hiện theo 
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danh mục TTHC do UBND Tỉnh Quảng Nam ban hành và thực hiện theo đúng hướng 

dẫn về quy trình, hồ sơ biểu mẫu…
- Việc triển khai thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai đồng bộ các giải 

pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến: Hiện nay các bộ phận đã triển khai 

thực hiện và hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ công để đảm bảo theo quy định, tạo 

điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình giải quyết TTHC.

- Việc phối hợp triển khai xây dựng chính quyền điện tử: Đang phối hợp triển 

khai các nội dung có liên quan.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm; Đề án 

tinh giản biên chế: Địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện.
- Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đúng chuyên môn 

nghiệp vụ; đảm bảo vị trí việc làm theo biên chế giao: Hiện nay địa phương đã và đang 

tiếp tục triển khai thực hiện.
- Công tác đẩy mạnh chế độ công chức, công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật 

hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được địa phương quan tâm thực hiện thường 

xuyên.

- Các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm khác theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của 
thành phố được địa phương triển khai và phối hợp triển khai thực hiện tốt.

VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho công chức 
cấp xã, phường để tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công 

việc chuyên môn cũng như việc hiện đại hóa nền hành chính.

- Quan tâm bố trí thêm nguồn kinh phí để phục vụ cho công tác CCHC ở cơ sở, 
đặc biệt là đầu tư mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho việc 
thực hiện một cửa điện tử, một cửa hiện đại gắn với nhiệm vụ xây dựng chính quyền 

điện tử.
- Quan tâm giải quyết chế độ phụ cấp và kinh phí trang bị đồng phục cho cán bộ 

làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, phường.
IX. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BÁO CÁO: 

Họ và tên: Phạm Đào Nhân

Email: Nhanphuochoa@gmail.com. Số điện thoại liên lạc: 0905057665.

Nơi nhận:                                                              
- UBND thành phố;                                                 
- TT. Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT (b/c);            
- Các ngành, đoàn thể;                                             
- KT các khối phố;                                                  
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                    
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao

mailto:Nhanphuochoa@gmail.com


8


