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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG ĐẠO

Số:   40 /BC-UBND

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

       Hưng Đạo, ngày 09 tháng 6 năm 2022

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

Từ ngày 01/6 đến ngày 09/6/2022

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. Ủy ban nhân 
dân thị trấn Tứ Kỳ báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 
thị trấn Tứ Kỳ từ ngày 01/6 đến ngày 09/6/2022 cụ thể 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: 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 tháng 5 năm 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 Hưng Đạo đã tiến hành niêm yết, công khai thủ tục hành chính 
tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của xã, tạo đường link đến trang 
dichvuconghaiduong.gov.vn phục vụ khai thác, tra cứu thông tin liên quan đến 
việc thực hiện thủ tục hành chính cấp xã. Trang thông tin điện tử của xã thường 
xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho 
cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng, thực hiện các thủ tục 
hành chính liên quan được thuận lợi hơn. 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. Lực lượng Đoàn thanh niên, hội viên các đoàn thể thực hiện 
trực 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 xã 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 và chứng thực, kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 
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chính trực tuyến từ ngày 01/6/ đến ngày 09/6 cụ thể như sau.
Số 
TT

Lĩnh vực 
giải quyết

Tổng số 
hồ sơ

Tiếp 
nhận 
trực 
tiếp

Tiếp 
nhận 
trực 

tuyến

Đã 
giải 

quyết

Đúng 
hạn

Quá 
hạn

Tỷ lệ 
giải 

quyết 
HS trực 

tuyến
1 Chứng thực 44 35 9 44 44 0 20.45
2 Hộ tịch 28 5 23 28 28 0 82.14

Tổng cộng 72 40 32 72 72 0 44.44
2. Những khó khăn, vướng mắc, và đề xuất kiến nghị 
- 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 xã Hưng Đạo 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.

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

Nguyên nhân khiến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chưa phát huy hiệu 
quả là do khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin của nhân dân còn thấp, 
không phải người dân nào cũng có điều kiện tiếp xúc với máy tính, mạng internet 
nên không biết cách sử dụng, truy cập để thực hiện giao dịch TTHC trên môi 
trường mạng. Bên cạnh đó, do tâm lý và thói quen của tổ chức, công dân khi làm 
việc với cơ quan nhà nước, họ lo ngại về sự không thuận tiện và mất an toàn 
thông tin khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến nên chỉ muốn đến trực tiếp UBND 
xã để nộp hồ sơ cho yên tâm. 

Một nguyên nhân nữa cần được nói đến đó là do yếu tố về máy tính, về 
mạng Internet một số máy tính cũ khi kết nối mạng không tốt sẽ mất thời gian khi 
thực hiện, đôi lúc do nhiều người truy cập nên nghẽn mạng nên người dân không 
muốn chờ lâu, muốn giải quyết trực tiếp cho nhanh. 

Giải pháp khắc phục: UBND xã sẽ rà soát cho sửa chữa, thay thế những 
máy tính cũ, phối hợp với nhà mạng để được cung cấp mạng tốt có tốc độ truyền 
nhanh. Tích cực tuyên truyền sâu rộng đến người dân thực hiện dịch vụ công trực 
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truyến mức độ 3,4 qua hệ thống truyền thanh, qua các cuộc họp, hội nghị của cấp 
ủy Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các thôn. Chỉ đạo sát sao lực 
lượng thanh niên, hội viên các ban ngành đoàn thể có mặt ở phòng một cửa để 
hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4.

- Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị UBND huyện đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cấp bổ sung máy tính, máy 
in, máy scan, tủ đựng hồ sơ...để tạo điều kiện cho UBND xã thực hiện tốt dịch vụ 
công trực tuyến. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3,4 từ ngày 01/6 đến ngày 09/6/2022. UBND xã Hưng Đạo 
báo cáo UBND huyện Tứ Kỳ nắm được và thường xuyên quan tâm chỉ đạo để địa 
phương triển khai các giải pháp thực hiện dịch vụ công đạt và vượt chỉ tiêu 
UBND tỉnh giao./.

Nơi nhận
- UBND huyện Tứ Kỳ;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

 Trần Văn Năm
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