
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:        /CV-UBND
Về việc báo cáo kết quả rà 
soát việc công khai TTHC 

và quy trình nội bộ giải 
quyết TTHC

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

Hà Kỳ, ngày 10 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Tứ Kỳ
Thực hiện Công văn số 1442/UBND-VP ngày 25/10/2022 của UBND huyện 

Tứ Kỳ về việc rà soát việc công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính; UBND xã Hà Kỳ báo cáo kết quả rà soát như sau:

1. Công bố, công khai thủ tục hành chính
- Tổng số TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý: 138 TTHC.
- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 138, trong đó 137 TTHC 

thuộc phạm vi giải quyết.
- Đã tham mưu công khai thủ tục hành chính: 137 TTHC.
- Đã công khai: 138 TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh; 138 TTHC trên 

Cơ sở dữ liệu TTHC tỉnh; 137 TTHC trên trang thông tin điện tử của xã ( có 01 
lĩnh vực Lâm Nghiệp đặc thù vùng, miền không công khai tại xã).

- TTHC công khai đúng quy định: 137.
- TTHC công khai chưa đúng quy định: 0.
2. Xây dựng, phối hợp xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử
UBND cấp xã báo cáo số liệu tổng hợp của cấp cấp xã trên địa bàn quản lý:
- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đã phối 

hợp (với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan) để xây dựng 
quy trình điện tử thuộc 34 lĩnh vực và 137 TTHC; trong đó: 137 TTHC quy trình 
đúng quy định; 0 quy trình chưa đúng quy định.

3. Kiến nghị, đề xuất
1. Đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập 

huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông theo hướng cầm tay chỉ việc, thiết thực, hiệu quả đảm 
bảo các yêu cầu, nhiệm vụ trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

2. UBND huyện, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất 
phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính cho cấp xã.

Vậy, UBND xã Hà Kỳ báo cáo kết quả rà soát và đề nghị tỉnh, huyện tiếp 
tục quan tâm, hỗ trợ xã trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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