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BÁO CÁO
Kết quả rà soát việc công khai TTHC và

quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Thực hiện công văn số 1442/CV-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc rà soát việc công khai TTHC và quy trình nội bộ 
giải quyết TTHC, UBND xã Cộng Lạc báo cáo kết quả rà soát việc công khai 
thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành 
chính như sau:

1. Công khai thủ tục hành chính

- Tổng số TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý: 163 TTHC.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 163, trong đó 163 TTHC 
thuộc phạm vi giải quyết.

- Đã tham mưu công khai thủ tục hành chính: 163 TTHC

- Đã công khai: 163 TTHC trên trang thông tin điện tử của xã.

Trong đó:

+ TTHC công khai đúng quy định: 163;

+ TTHC công khai chưa đúng quy định: 0.

2. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn 
nâng cao nghiệp vụ công tác rà soát TTHC đảm bảo các yêu cầu. Thường xuyên 
cập nhật, phổ biến những quy định mới về rà soát TTHC; trang bị những kiến 
thức, kỹ năng cơ bản về công khai thủ tục hành chính quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ 
sở vật chất phục vụ công tác cải cách TTHC cho cấp xã.

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