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BÁO CÁO
Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

Từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2022

Thực hiện Công văn số 864/UBND-VP ngày 08/6/2022 của UBND huyện 
Tứ Kỳ về việc báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến; UBND xã 
Quang Khải báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã từ 
ngày 01/6 đến ngày 10/6/2022 như sau: 

1. Tình hình kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
Trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được công bố tại 

các văn bản như: Công văn số 1331/UBND-VP ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương; Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương; Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương; Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến cho các sở, 
ban, ngành, địa phương năm 2022.

UBND xã đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp xã và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá 
nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận một cửa. Hình thức niêm yết 
bằng "Bảng gắn trên tường"; vị trí, hình thức, cách thức niêm yết thuận lợi cho 
việc tìm hiểu, trao đổi, ghi chép, tra cứu thông tin về TTHC, theo kế hoạch kiểm 
soát TTHC và tự kiểm tra công tác CCHC. 

Cán bộ, công chức chuyên môn thường xuyên thực hiện việc rà soát, cập 
nhật, niêm yết bổ sung hoặc thay thế các thủ tục, thành phần TTHC khi có thay 
đổi. Thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần 
nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, trong khi giải quyết thủ tục hành 
chính, tạo thuận lợi cho người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thông báo phân công lịch trực, 
chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định. Đoàn thanh niên đã cử lực lượng trực để hỗ trợ, hướng dẫn 
người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công Hải Dương và nộp hồ sơ trực truyến.

Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 
4 hàng ngày theo yêu cầu của UBND huyện đảm bảo thời gian và nội dung báo cáo.

UBND Quang Khải đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về dịch vụ công trực 
tuyến để người dân biết và sử dụng; đến nay số người tham gia sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến đã đạt tỷ lệ tăng so với đầu năm 2022, các hồ sơ phát sinh chủ yếu 
là lĩnh vực hộ tịch; chứng thực và BTXH.



Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến từ 
ngày 01/6/ đến ngày 10/6 cụ thể như sau:
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1 Chứng thực 59 06 53 59 59 0 89.8%
2 Hộ tịch 09 0 09 09 09 0 100%
3 BTXH 10 0 10 10 10 0 100%

Tổng cộng 78 06 72 78 78 0 100%

2. Những khó khăn, vướng mắc, và đề xuất kiến nghị 
2.1. Những khó khăn, vướng mắc: 
- Việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến TTHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

được thực hiện thông qua 3 hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, 
nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích và nộp hồ sơ trực tuyến đối với 
các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: 
dichvuconghaiduong.gov.vn. Tuy nhiên, tại địa phương xã Quang Khải chủ yếu 
công dân, tổ chức vẫn lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực 
tuyến còn ít. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến là hình thức mới, các tổ chức, cá nhân chưa biết 
nhiều đến hình thức này, một số người đã được hướng dẫn còn e ngại sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến do đăng ký ban đầu mất nhiều thời gian, mặt khác một số người 
dân chưa có điện thoại thông minh.

- Trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ người dân biết sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến chưa cao và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng cho việc thực 
hiện dịch vụ công. 

2.2. Đề xuất, kiến nghị:
- Hỗ trợ thêm kinh phí, trang thiết bị, phục phục vụ hoạt động tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, đáp ứng yêu cầu hiện đại nền hành chính 
(đặc biệt là hệ thống phần mềm, máy tính).

- Có chế độ hỗ trợ thêm những công chức làm việc tại Bộ phận 1 cửa xã.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 

Quang Khải  từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2022./.

Nơi nhận
- UBND huyện Tứ Kỳ;
- Chủ tịch, PCT UBND xã ;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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