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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện một số nội 

dung về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cải cách hành 

chính, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo 

tại UBND xã Khánh Khê 

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 35/KH-HĐND ngày 

12/4/2019 về giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện một số nội 

dung về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cải cách hành chính, 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo tại UBND 

xã Khánh Khê. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện thông báo kết quả 

giám sát đối với UBND xã Khánh Khê như sau:  

I. KẾT QUẢ QUA GIÁM SÁT 

 Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung 

theo yêu cầu giám sát; ý kiến của đoàn giám sát đề nghị làm rõ một số nội dung 

liên quan và các ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND xã, các công chức phụ trách 

lĩnh vực liên quan. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đã thống nhất 

nhận định như sau: 

1. Những mặt đạt được 

1.1. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy 

- Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã và thôn: đã tiến hành sáp nhập 

được 02 thôn thành 01 thôn. Sau khi sáp nhập đã tiến hành kiện toàn lại một chức 

danh cán bộ không chuyên trách ở thôn theo hướng kiêm nhiệm theo Kế hoạch số 

25/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND huyện. 

- UBND xã đã thực hiện bố trí công chức Văn phòng - Thống kê kiêm 

nhiệm Văn phòng Đảng ủy, công chức Địa chính - Xây dựng kiêm nhiệm Phó Chủ 

tịch Hội Nông dân.  

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã 

- UBND đã tổ chức các kỳ họp UBND  định kỳ theo quy chế làm việc.  

- UBND xã đã ban hành một số văn bản để triển khai thực hiện, cụ thể hóa 

các văn bản của cấp trên. Phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên UBND phụ trách 

các lĩnh vực. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức xã 

và các thôn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

1.3. Công tác cải cách hành chính 

- UBND xã đã xây dựng quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả và sửa đổi và bổ sung theo quy định của pháp luật, theo từng lĩnh vực trong 
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hoạt động của cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

xã. Ban hành Quyết định phân công cán bộ công, chức phụ trách, thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả. 

 - Việc quản lý, ghi chép sổ theo dõi được thực hiện theo từng năm và có 

tủ riêng để lưu hồ sơ chứng thực hàng năm. Công tác quản lý phí và lệ phí thực 

hiện đúng quy định. 

- Công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính được thực hiện tốt 

theo quy định. Việc giải quyết thủ tục hành chính được UBND xã thực hiện 

nghiêm túc đúng quy định, cụ thể từ đầu năm 2018 đến nay đã giải quyết được 

2056 loại giấy tờ cho công dân và không có hồ sơ quá hạn. Trong quá trình giải 

quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân UBND xã đã mở được các 

sổ biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP (Mẫu số 01-06). 

- UBND xã đã quan tâm công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, thường xuyên cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Hiện tại có 20/21 cán bộ, công chức 

có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; trung cấp lý luận chính trị có 09 đồng 

chí, sơ cấp có 06 đồng chí, chưa qua đào tạo 05 đồng chí. Kết quả phân loại cán 

bộ, công chức năm 2018 có 20/21 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đồng chí hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- UBND xã đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa nơi công 

sở. Tiến hành công khai niêm yết dự toán ngân sách nhà nước tại UBND xã. Thực 

hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. 100% cán bộ, công chức 

được trang bị, biết sử dụng máy tính trong công việc.  

1.4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

- UBND xã đã ban hành quy chế, lịch tiếp công dân. Từ đầu năm 2018 đến 

nay tiếp được 10 lượt. Tiếp nhận đơn thư có 10 đơn, đã giải quyết 10 đơn. Các tổ 

hòa giải thôn được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi. Năm 2018 tiếp nhận 08 vụ, 

hòa giải thành 06 vụ, không thành 02 vụ. Việc chi trả thù lao cho tổ hòa giải thực 

hiện đúng theo quy định. 

1.5. Công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Từ năm 2018 đến nay qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã 

có 32 ý kiến của cử tri trên tất cả các lĩnh vực. Cơ bản đã được UBND xã xem xét 

giải quyết. 

2. Một số hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã chưa thực sự quyết liệt, một số 

nhiệm vụ triển khai chậm so với yêu cầu. Sau các kỳ họp UBND xã chưa ban hành 

văn bản thông báo về kết quả phiên họp để gửi đến các tổ chức, bộ phận chuyên 

môn theo quy định. Các Ủy viên UBND chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường 

xuyên nên còn để xảy ra một số vi phạm, nhất là  trong công tác quản lý đất đai. 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số cán bộ, công chức chưa thực 

sự đảm bảo theo quy định. Trình độ, năng lực, kỹ năng xử lý công việc có một số 

mặt còn hạn chế.  

- Chưa điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ đối với công chức xã khi bố 

trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã. 
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- Một số hồ sơ thủ tục hành chính chưa được niêm yết đầy đủ theo quy định. 

Việc công khai dự toán thu chi ngân sách hàng tháng chưa thực hiện theo quy 

định. 

II. KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị của UBND xã Khánh Khê đối với UBND huyện 

Xem xét, xác định nguyên nhân nứt nhà dân ở gần khu vực đang xây dựng 

đập thủy điện để có biện pháp giải quyết. 

2. Kiến nghị của Đoàn giám sát đối với UBND xã Khánh Khê 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

của tập thể UBND và từng thành viên UBND xã. Triển khai kịp thời và cụ thể hóa 

các văn bản của cấp trên bám sát yêu cầu và thực tiễn của địa phương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức của 

cơ quan về chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, kỷ luật, kỷ cương trong thực 

thi công vụ. Cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tác phong 

lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc. 

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của bộ phận một cửa, niêm yết công khai  

đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các hồ sơ tránh để tồn đọng.  

- Thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước theo quy định. 

- Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc trên địa 

bàn, quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.  

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức của xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc 

kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã, thôn theo hướng dẫn của huyện. 

3. Kiến nghị của Đoàn giám sát đối với UBND huyện 

 Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo đối với UBND xã trong 

triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường kiểm tra, chấn chính kỷ luật 

kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

                           TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Huyện ủy (B/c);  
- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện;                                                
- Các TV BPC HĐND huyện (theo dõi); (Đã ký) 

        - TT.Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Khánh Khê,   

- Lưu: VT. 

 

                                                                                            Đỗ Thị Cúc 


