
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND          Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

BÁO CÁO 

Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra đột xuất công tác cải cách 

hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính tại các đơn vị trên địa bàn huyện 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 

Thực hiện Thông báo số 54/TB-SNV ngày 15/7/2022 của Sở Nội vụ về Kết 

quả kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành quy chế văn 

hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc huyện Kon Rẫy. Uỷ 

ban nhân dân huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế, cụ thể 

như sau:  

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện: 

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra đột xuất công tác cải 

cách hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trên địa bàn huyện; Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 

795/UBND-NC ngày 20/7/2022 về việc xử lý trách nhiệm trong công tác cải cách 

hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành 

chính tại các đơn vị thuộc huyện. Qua đó, chỉ đạo các đơn vị có khuyết điểm (Uỷ 

ban nhân dân thị trấn Đăk Rve; Uỷ ban nhân dân xã Tân Lập; Uỷ ban nhân dân xã 

Đăk Tơ Lung) nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục 

ngay các tồn tại, hạn chế đã được Sở Nội vụ nêu ra tại Thông báo số 54/TB-SNV 

ngày 15/7/2022; đồng thời, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện 

nghiêm quy định về thời gian làm việc theo quy định của nhà nước, việc chấp hành 

quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Khẩn trương triển khai thực hiện lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản 

lý văn bản và Điều hành theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 899/SNV-QLVTLT 

ngày 22/4/2021. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh(1) và của huyện về kỷ luật, kỷ cương hành chính; 

đồng thời thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị.  

- Chỉ đạo công chức viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện 

và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức 

                                           
(1) Công văn số 438-CV/TU ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 

385/UBND-KTTH ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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phải vào Sổ theo dõi, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát 

trong quá trình giải quyết hồ sơ; trả kết quả cho người dân, tổ chức phải đúng hẹn, 

trường hợp chậm trễ phải có Phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả. 

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức. 

2. Kết quả khắc phục 

2.1. Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Rve: 

- Khuyết điểm: Công chức Tư pháp - Hộ tịch tại Bộ phận một cửa tiếp nhận 

hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân chưa thực hiện lưu đồng bộ hồ sơ (Kết quả trả 

hồ sơ, phiếu tiếp nhận và trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ để 

rãi rác không lưu thành bộ); chưa thực hiện lưu trữ trên Hệ thống Quản lý văn bản 

và Điều hành theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 899/SNV-QLVTLT ngày 

22/4/2021. 

- Kết quả khắc phục: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Đăk Rve đã chỉ đạo 

công chức Tư pháp - Hộ tịch tiến hành khắc phục lưu đồng bộ hồ sơ, kết quả giải 

quyết, bổ sung các phiếu kiểm soát còn thiếu vào hồ sơ (đến nay đã hoàn thành). 

Đồng thời chỉ đạo các công chức chuyên môn có liên quan khắc phục ngay việc 

lưu trữ trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành. Tiến hành xây dựng dự thảo 

Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2022 (Uỷ ban nhân dân thị trấn Đăk Rve đã ký ban 

hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về danh mục hồ sơ năm 2022). 

2.2. Ủy ban nhân dân xã Tân Lập: 

- Khuyết điểm: Ủy ban nhân dân xã Tân Lập chưa chấp hành nghiêm túc giờ 

giấc làm việc (tại thời điểm kiểm tra vào lúc 13 giờ 20 phút chỉ có mặt đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã). 

- Kết quả khắc phục: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đã tổ chức họp 

kiểm điểm các cá nhân có liên quan. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức trong đơn 

vị thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc theo quy định của nhà 

nước, việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính...  

2.3. Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Lung: 

- Khuyết điểm: Việc ký, đóng dấu chứng thực trên một số hồ sơ chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức và công dân chưa được rõ ràng, thiếu ngày 

tháng ký xác thực (chưa đóng dấu giáp lai tất cả các trang của hợp đồng). 

- Kết quả khắc phục: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo, yêu cầu công 

chức địa chính - xây dựng chấn chỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện việc 

khắc phục. Đối với các hồ sơ đã được lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã ký xác thực, cần 

chuyển về bộ phận văn thư để đóng dấu, trước khi photo hồ sơ để lưu trữ tại bộ phận 

mình nhằm phục vụ cho việc theo dõi, báo cáo số liệu và công tác thanh, kiểm tra 

của cấp trên.  

(kèm theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã Tân Lập, Uỷ ban nhân dân xã Đăk Tơ 

Lung, Uỷ ban nhân dân thị trấn Đăk Rve) 
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Trên đây là báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy về kết quả khắc 

phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc 

chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn 

huyện./. 

Nơi nhận:                                                                                       
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);                                                                                                           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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