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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 Tràng Phái 

 

 

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 Tràng Phái. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện thông báo 

kết quả giám sát đối với UBND xã Tràng Phái 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 xã 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. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy 

- Giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn toàn xã do không có thôn nào dưới 50 

hộ dân nên không thưc̣ hiêṇ sáp nhâp̣ . Đến giai đoaṇ II từ năm 2021 đến năm 2025 

sẽ phải thực hiện sá p nhâp̣ . Theo kế hoạch, quý IV năm 2019, UBND xa ̃d ự kiến 

lưạ choṇ 05 thôn để triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu laị đôị ngũ những người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn  gồm: Còn Riềng , Bản Háu , Nà Chanh , Còn 

Chuông, Túng Nọ i. 

- Xã đã thực hiện công chức Địa chính - Xây dựng kiêm Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân.  

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

- UBND đã thực hiện chế độ giao ban định kỳ (thành phần mở rộng) theo 

Quy chế làm việc của UBND xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất 

nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong tháng tới. 

- Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm 

UBND xã đã ban hành các kế hoạch về triển khai nhiệm vụ công tác năm như 

công tác ra quan đầu xuân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cải 
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cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính... thường 

xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ, công chức xã và các thôn 

trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với 

cấp trên.  

1.3. Công tác cải cách hành chính 

- UBND xã ban hành Quyết điṇh số 462/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 về 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoaṭ đôṇg của Bô ̣phân tiếp nhâṇ và Trả kết quả t heo 

cơ chế “mô ṭ cửa”, “môṭ cửa liên thông” , phân công cán bộ phụ trách và niêm yết 

quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết công khai các 

thủ tục hành chính. 

 - Việc quản lý, ghi chép sổ theo dõi thực hiện các TTHC 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 giải quyết thủ tục hành chính được UBND xã thực hiện nghiêm 

túc đúng quy định, kết quả từ 2018 đến nay giải quyết 2.079 loại thủ tục, giấy tờ 

cho tổ chức và cá nhân  và UBND xã không nhận được ý kiến nào của người dân 

phản ánh về các quy định hành chính. 

- 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 cụ thể 02 đồng chí vừa hoàn thành 

khóa đào tạo lý luận chính trị hệ Trung c ấp, hiện còn có 05 đ/c đang theo học Đại 

học. Tỷ lệ cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính và thư điện tử trong công việc 

đạt 100%. Kết quả phân loại cuối năm có 17/21 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 đồng 

chí hoàn thành nhiệm vụ. 

- UBND xã đã xây dựng được Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện tốt các 

chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức.  

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, cụ thể từ năm 2018 đến 

nay tiếp được 16 lượt. Tiếp nhận đơn thư có 16 đơn, đã giải quyết 12 đơn, còn 03 

đơn đang giải quyết, 01 đơn quá hạn giải quyết lần đầu do 1 bên bị đơn đi làm ăn 

xa không về. Các tổ hòa giải thôn thường xuyên được kiện toàn và hoạt động đạt 

kết quả cụ thể tiếp nhận 14 vụ, hòa giải thành 11 vụ, không thành 03 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 34 ý kiến của cử tri trên tất cả các lĩnh vực và được UBND xã trả lời bằng văn 

bản tại các kỳ họp HĐND xã 

2. Một số hạn chế 

- Công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản của cấp trên có lúc chưa kịp thời, 

công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chưa được thường xuyên. 
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- Chưa điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với công chức xã kiêm nhiệm 

các chức danh không chuyên trách ở cấp xã. 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đôi khi thực hiện chưa nghiêm túc, tinh 

thần, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa được phát huy. 

- Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy đối với cán bộ không chuyên trách cấp 

xã, thôn chưa cụ thể; việc thực hiện các chức danh kiêm nhiệm theo kế hoạch của 

UBND huyện còn chậm. 

- Việc công khai dự toán thu chi ngân sách hàng tháng  chưa thực hiện được 

tại các cuộc họp. 

- Trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân 

chưa mở các sổ biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP (Mẫu 

số 01-06). Trong giải quyết các TTHC còn có nhiều hồ sơ tồn và có 04 hồ sơ quá 

hạn. 

- Sổ công văn đi, đến, sổ giải quyết đơn thư  ghi chép không khoa học, một 

số cột mục không cập nhật đầy đủ các nội dung theo quy định. 

II. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND xã Tràng Phái 

- Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan về việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, 

kịp thời chấn chỉnh đối với những cán bộ, công chức có biểu hiện vi phạm. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của thành viên UBND 

trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của UBND xã.  

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của bộ phận một cửa. Trong quy trình giải 

quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân cần mở các sổ biểu mẫu 

theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP (Mẫu số 01-06) theo hình thức 

lưu giấy than. Khắc phục tình trạng hồ sơ tồn và hồ sơ quá hạn. 

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy đối với đội ngũ cán 

bộ không chuyên trách ở xã, thôn. 

- Khẩn trương khắc phục những hạn chế do đoàn giám sát đã nêu. 

3. Đối với UBND huyện 

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

khắc phục những hạn chế thiếu sót nêu trên. 

                           TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG BAN 
- TT. HU, TT HĐND, UBND huyện;                                                
- TT. UBMTTQ huyện; 
- Các TV BPC HĐND huyện (theo dõi); (Đã ký) 

        - TT.Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Tràng Phái,   

- Lưu: VT. 

 

                                                                                         Đỗ Thị Cúc 


