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Thực hiện Văn bản số 335/SNV-CCHC&VTLT ngày 04/3/2022 của Sở Nội 

vụ về hướng dẫn chế độ báo cáo CCHC định kỳ năm 2022, UBND huyện Thạch 

Hà báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Theo kết quả thẩm định chỉ số CCHC năm 2021 huyện Thạch Hà có 18 tồn 

tại, đến nay đã khắc phục được 17/18 tồn tại, đạt 94.44%; kiểm tra công tác CCHC 

6 tháng đầu năm 2022, huyện Thạch Hà có 25 tồn tại, hạn chế, đã khắc phục được 

24/25 tồn tại, đạt 96% kế hoạch (Có phụ lục kết quả khắc phục gửi kèm). 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ 

đầu năm, UBND huyện đã chủ động, kịp thời ban hành các kế hoạch và các văn 

bản chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn. 

Đến nay 44/44 nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC đã hoàn thành (có Phụ 

lục kèm theo). 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn tích cực triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác Cải cách 

thủ tục hành chính; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, 

đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC 

gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Triển khai, thực hiện Kế hoạch 

CCHC năm 2022 theo đúng tiến độ, đồng thời phát động thi đua trên tinh thần 

kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2022 gắn với thực hiện nhiệm vụ 

CCHC trên địa bàn huyện.  

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính, kết hợp tuyên 

truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và qua các hoạt động nghiệp vụ 

thường xuyên của các tổ chức đoàn thể; duy trì bản tin cải cách hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính trên sóng truyền hình trong các chương trình truyền 
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thanh của huyện; trong các phiên họp thường kỳ của UBND các cấp; tuyên 

truyền trực quan như: Pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tờ tin cải cách hành 

chính. Thực hiện lồng ghép các nội dung CCHC thông qua các khóa tập huấn 

bồi dưỡng, các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật... 

Sữa chữa, làm mới 35 khẩu hiệu, biểu hiện, bộ nhận diện thương hiệu của 

Bộ phận một cửa cấp xã và Trung tâm hành chính công huyện và hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC. Tuyên truyền qua truyền thanh cơ sở, cổng TTĐT, trang 

TTĐT xã, thị trấn: hơn 210 bài và khoảng 2450 lượt phát trên loa truyền thanh 

xã, 25 bài viết trên Cổng TTĐT huyện, trang TTĐT xã, thị trấn, mạng xã hội. 

Lồng ghép tuyên truyền vào hội nghị, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ công việc, chuyển đổi số 35 cuộc; lồng 

ghép tuyên truyền trong PBGDPL 65 cuộc. 

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; tăng 

cường hiệu lực điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; triển khai 

thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong hoạt 

động cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; quan tâm thực hiện 

các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chương trình giảm nghèo ở nông thôn trên địa 

bàn huyện...  

Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC thường xuyên được lồng 

ghép trong các kỳ giao ban hàng tháng, quý của cơ quan, đơn vị. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

1. Cải cách thể chế 

a) Kết quả xây dựng, ban hành văn bản QPPL 

UBND huyện đã giao Phòng Tư pháp thực hiện tốt công tác thẩm định dự 

thảo văn bản QPPL, từ đó chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo 

văn bản được nâng lên, đảm bảo trình tự thủ tục, đúng thời gian quy định. Trong 

năm 2022, UBND huyện đã ban hành 03 Quyết định QPPL. 

Công tác góp ý dự thảo văn bản QPPL cũng được nghiêm túc thực hiện. 

Năm 2022, UBND huyện tham gia góp ý 52 dự thảo văn bản do UBND tỉnh và 

các cơ quan cấp tỉnh gửi đến. 

b) Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật 

UBND huyện đã kịp thời ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2022; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 

2022; Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới được ban hành, 

mới có hiệu lực. Thành lập 01 đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thành lập các đoàn 
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kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực: Xây dựng; an toàn thực 

phẩm; vật tư nông nghiệp; công thương, y tế… 

c) Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và các tầng lớp 

Nhân dân bằng các hình thức đa dạng, thiết thực; UBND huyện đã tổ chức 01 

hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, 

công chức phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính tại các phòng, ngành cấp 

huyện và UBND các xã, thị trấn. 

d) Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

Trong năm đã tiến hành rà soát 02 văn bản QPPL. Qua rà soát, phát hiện 

nội dung không phù hợp quy định của pháp luật, do đó đã xây dựng, ban hành 

02 văn bản QPPL để thay thế. 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 

về việc công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực 

thi hành năm 2021. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

a) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 02/3/2022 về 

kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/3/2022 về rà 

soát đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

trên địa bàn huyện năm 2022. Đến nay, đã hoàn thành việc rà soát thủ tục hành 

chính và đề xuất phương án đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính (Báo cáo số 

205/BC-UBND ngày 02/8/2022).  

b) Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

đơn vị, địa phương 

Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính, 

đến nay đã niêm yết 263 thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm 

quyền UBND cấp huyện giải quyết, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn niêm yết đầy 

đủ 174 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

Ngoài ra, tại Trung tâm Hành chính công huyện còn niêm yết 102 TTHC của 

các cơ quan, đơn vị ngành dọc (Lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở TNMT và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh: 27 TTHC; Công an: 14 

TTHC; Thuế 16 TTHC; Bảo hiểm xã hội: 25 TTHC; Điện lực: 15 TTHC; Huyện 

đội: 05 TTHC) có áp dụng TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện. 
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c) Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC: 

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp: 

Thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Chất lượng 

giải quyết TTHC ngày càng được nâng lên, các hồ sơ đều được giải quyết 

đúng và trước hẹn; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC ngày càng được nâng 

cao, tạo niềm tin đối với Nhân dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa 

phương. 

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC của cán bộ, công chức các phòng, đơn 

vị chuyên môn; UBND các xã, thị trấn đều được thực hiện nghiêm túc trên phần 

mềm DVC theo đúng quy trình. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các 

phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

1826/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm, cách thức công khai 

xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Hà khi xảy ra trường hợp 

gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, qua 

đó chấn chỉnh, nắm bắt, theo dõi việc thực hiện quy chế, làm cơ sở đánh giá, xếp 

loại đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận 

một cửa: Đã thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 

15/01/2018 của UBND tỉnh. Cụ thể: 

+ Cấp huyện: Thực hiện chế độ hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng và hỗ 

trợ tiền mua sắm đồng phục 2.000.000 đồng/người/năm; 

+ Cấp xã: Thực hiện chế độ hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng. 

- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực 

hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến thời 

điểm 10/10/2022, 100% các đơn vị đã thực hiện việc số hóa và đính kèm kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính.  

+ Cấp xã: Tỷ lệ số hóa đạt 31,5%; 
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+ Cấp huyện: Tỷ lệ số hóa đạt 49,1%. 

- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại các đơn vị, địa 

phương. 

+ Toàn huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 42.809  hồ sơ, trong đó tiếp nhận 

mới là 41.778 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 1.031 hồ sơ.  

Số hồ sơ đã giải quyết là 40.511  hồ sơ, trong đó 100% giải quyết đúng và 

trước hạn. Số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 101 hồ sơ. Không có hồ sơ đang 

giải quyết quá hạn 

+ UBND huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 6.675 hồ sơ, trong đó tiếp nhận 

mới là 5.666 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 1.009 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 

4412 hồ sơ, trong đó 100% giải quyết đúng và trước hạn. Số hồ sơ đang giải 

quyết trong hạn: 70 hồ sơ. Không có hồ sơ đang giải quyết quá hạn. 

+ Ước tính số liệu 02 tháng cuối năm (cộng dồn số liệu 12 tháng):  

Tổng số hồ sơ tiếp nhận 51.370  hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới là 50.133 

hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 1.237 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 51.269 hồ sơ, 

trong đó 100% giải quyết đúng và trước hạn. Số hồ sơ đang giải quyết trong 

hạn: 101 hồ sơ. Không có hồ sơ đang giải quyết quá hạn. 

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan  đến quy định TTHC: Tính đến thời điểm 31/10/2022: UBND huyện không 

nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy 

định TTHC. 

- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: 

UBND huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nên kết 

quả đạt được mục tiêu đề ra. Các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, 

tỷ lệ hồ sơ trả trước hẹn cao, không có hồ sơ trể hẹn; đồng thời phát hiện những 

thủ tục không cần thiết hoặc gây khó khăn cho người dân để kiến nghị cấp trên 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; Nhân dân cơ bản hài lòng với giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn, không có đơn thư kiến nghị, phản ánh liên quan đến 

giải quyết thủ tục hành chính. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy: 

a) Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền         hạn của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công 

lập tại đơn vị, địa phương. 
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UBND huyện đã rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt UBND huyện 

đã ban hành các Quy chế phối hợp giữa các phòng chuyên môn và đơn vị liên 

quan trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức để triển khai thực hiện theo đúng quy định; ban hành các 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của 12 phòng chuyên môn cấp huyện. 

Đến nay, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng 

quy định, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực. 

b) Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại đơn vị, địa phương. 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh; Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và các Thông tư 

hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND huyện đã thực 

hiện đúng quy định về tổ chức bộ máy 12 phòng chuyên môn cấp huyện (Phòng 

Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao 

động - TB và XH, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra huyện) và 22 xã, thị trấn 

sau khi sáp nhập. 

Trong năm 2022, không thành lập, sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp 

công lập. Hiện nay, huyện Thạch Hà có 05 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện 

(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Ứng 

dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi, Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Y tế huyện); 

67 đơn vị trường học và 22 trạm y tế các xã, thị trấn. 

c) Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên 

chức. 

 Ngay từ đầu năm, trên cơ sở quy định của pháp luật, chỉ tiêu UBND tỉnh 

giao, căn cứ tình hình thực tiễn, UBND huyện đã giao biên chế công chức hành 

chính của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; biên chê và số người 

làm việc của UBND các xã, thị trấn; số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 
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công lập trực thuộc và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 20221. Theo đó, việc 

thực hiện biên chế và vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định. 

Việc thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức. công tác 

quy hoạch, bổ sung quy hoạch theo đúng thẩm quyền, đúng quy trình, thủ tục, 

đảm bảo tiêu chuẩn của từng chức danh; rà soát, đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch 

103 đồng chí không thuộc đối tượng, không đảm bảo các điều kiện theo quy 

định, tiếp tục quy hoạch 177 đồng chí, bổ sung mới 11 đồng chí; xây dựng quy 

hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm có 302 đồng chí. Tiếp nhận 12 giáo viên (01 

giáo viên ngoại huyện, 11 giáo viên ngoại tỉnh); phối hợp các đơn vị liên quan 

thực hiện thuyên chuyển 02 cán bộ xã về công tác tại Liên đoàn Lao động 

huyện, UBMTTQ tỉnh; đồng ý cho 04 giáo viên liên hệ công tác (03 giáo viên 

ngoại huyện, 01 giáo viên ngoại tỉnh); điều động, thuyên chuyển 29 viên chức, 

05 công chức cấp xã, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định. 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên 

chức2; Kế hoạch chuyển đổi, điều động, luân chuyển công chức, viên chức giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 20223. Đến nay, đã thực hiện chuyển đổi công 

tác 04 công chức cấp xã; 08 kế toán trường học; điều động luân chuyển đối với 

05 công chức cấp xã, 02 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang làm việc 

tại các vị trí công tác thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đã 

có thời gian công tác từ 05 năm trở lên và các viên công chức, viên chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. 

Việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy trình và 

thời hạn. Năm 2022, đã tinh giản biên chế, 03 viên chức giáo dục, 01 công chức 

cấp xã. 

d) Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà 

nước theo ngành, lĩnh vực và giữa  các cấp chính quyền. 

Hiện nay, UBND huyện thực hiện đúng các quy định phân cấp quản lý do 

Chính phủ, bộ, ngành và UBND tỉnh ban hành. Ngay từ đầu năm, UBND huyện 

đã tập trung chỉ đạo, nâng cao hoạt động của bộ máy chính quyền trên địa bàn 

                                           
1 Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện về việc giao biên chế công chức hành chính, 

số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2022; Quyết định số 897/QĐ-

UBND ngày 11/10/2022 của UBND huyện Thạch Hà về việc giao biên chế đội ngũ viên chức quản lý, hỗ trợ 

phục vụ, giáo viên theo cơ cấu bộ môn của các trường mầm non, trung học cơ sở năm học 2022-2023; Quyết 

định số 14/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện phê duyệt chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức và hợp 

đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện trong năm 2022 
2 Kế hoạch số: 41/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện 
3 Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện 
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toàn huyện thông qua các kỳ họp chuyên đề. Các cơ quan chuyên môn thực hiện 

đúng chức năng theo quy định, thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND 

huyện trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Công tác quản lý 

và sử dụng biên chế Công chức, viên chức tại cơ quan hành chính và các đơn vị 

sự nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được bố trí, sắp xếp và phân công công tác 

phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu 

công việc ngày càng tăng; triển khai thực hiện tốt Quyết định số 55/2021/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, 

kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Cải cách công vụ 

a) Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức  

Tiếp nhận 01 công chức cấp xã, 03 viên chức đơn vị sự nghiệp thành công 

chức cấp huyện; tuyển dụng 25 giáo viên mầm non, tiểu học (05 giáo viên mầm 

non, 02 giáo viên thể dục tiểu học, 18 giáo viên văn hóa tiểu học); 03 viên chức 

Trung tâm GDNN và GDTX (01 giáo viên ngữ văn, 01 giáo viên lịch sử, 01 

giáo viên hóa học); 03 viên chức Trung tâm Y tế huyện (02 bác sỹ đa khoa tuyển 

dụng năm 2021 kéo dài sang năm 2022, 01 bác sỹ đa khoa tuyển dụng năm 

2022). 

b) Kết quả thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

UBND huyện đã thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng và pháp luật 

Nhà nước, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện công khai, minh bạch. 

Năm 2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định bổ nhiệm bổ nhiệm lại 02 công 

chức (01 Chánh Thanh tra huyện, 01 phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng); bổ 

nhiệm mới 02 công chức (Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); bổ nhiệm mới cán bộ 06 quản lý giáo 

dục (05 hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng), bổ nhiệm lại 22 cán bộ quản lý giáo dục 

(07 hiệu trưởng, 15 phó hiệu trưởng). 

c) Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công 

chức, viên  chức tại các đơn vị, địa phương. 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/3/2022 về 

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 

01/6/2022 của UBND huyện về việc Thành lập Đoàn kiểm tra Công tác cải cách 

hành chính 06 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn; Quyết định số 919/QĐ-UBND 
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ngày 27/10/2022 của UBND huyện về việc Thành lập Hội đồng Thẩm định Chỉ 

số CCHC tại các xã, thị trấn năm 2022. 

Kết quả đã tiến hành kiểm tra đột xuất 06 đơn vị; kiểm tra định kỳ 06 

tháng đầu năm 17 đơn vị; thẩm định chỉ số CCHC 22/22 đơn vị xã, thị trấn. Qua 

kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã được các đơn vị 

triển khai đồng bộ, khá toàn diện trên các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ 

tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính 

công, hiện đại hóa hành chính. Sau kiểm tra, UBND huyện đã ban hành thông 

báo kết quả và yêu cầu các đơn vị kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế. Việc khắc 

phục tồn tại, hạn chế được theo dõi và báo cáo kết quả hàng quý và 6 tháng. 

d) Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Ngày 29/4/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND 

về việc đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức đã được chú trọng và quan tâm đúng mực. Hình thức 

tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng đa dạng; phối hợp các đơn vị có thẩm quyền 

tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại các huyện để tạo cơ hội cho cán 

bộ, công chức, đặc biệt là viên chức y tế, công chức cấp xã đi học. Qua đó đã 

góp phần từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn và 

trên chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng; có trình độ chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ được giao; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo để thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ.  

Đến nay UBND huyện đã thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra. 100% công 

chức, viên chức sau khi được cử đào tạo và bồi dưỡng đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ công tác; bảo đảm được các tiêu chuẩn, điều kiện để quy hoạch, bổ nhiệm 

cán bộ. 

 6. Cải cách tài chính công 

 Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 

số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối 

với các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. 

Giao thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho các cơ quan, đơn vị, cụ thể: 25 

đơn vị và UBND xã, thị trấn thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP; 74 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Tổ chức thẩm tra 
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quyết toán ngân sách năm 2021, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự 

chủ tài chính để có giải pháp điều hành ngân sách năm 2022 tiết kiệm, hiệu quả. 

Thẩm tra Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP về quản lý, sử 

dụng tài sản công của các cơ quan đơn vị. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức 

phát huy tính dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện quyền giám sát 

trong thực thi công vụ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế sử dụng 

lãng phí tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường ứng dụng các phần mềm vào công tác quản lý ở các cơ quan, 

đơn vị như: Phần mềm kế toán; Phần mềm quản lý tài sản, thiết bị trường học, 

phần mềm ĐKKD và HTX ... 

7. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử 

7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị 

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử,  Chính quyền số ở đơn vị, địa phương: 

UBND huyện đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử,  

Chính quyền số ở đơn vị, cụ thể: Kế hoạch số 39-KH/HU thực hiện Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030; Kế hoạch 65/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND huyện về 

chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 7/6/2022 về việc thaành lập 

Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thạch Hà; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 

18/11/2021 của UBND huyện về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 31/12/2022 của 

UBND huyện về tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Thạch Hà năm 

2022…  

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật: 

Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% xã, thị trấn; 100% 

đơn vị đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn sử dụng mạng cáp quang tốc độ 

cao và có mạng nội bộ ổn định, thông suốt; phủ sóng 4G đến 100% địa bàn dân 

cư; Trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan, máy phô tô, máy lấy số xếp hàng 

tự động, máy lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, màn hình công bố 

kết quả giải quyết TTHC, …được quan tâm đầu tư; 100% CB, CC, VC phòng, 



11 
 

 
 

ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 100% CB, CC cấp xã có máy 

tính, máy in để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Thường xuyên quan tâm sửa chữa, bảo trì trang thiết bị, hạ tầng mạng, 

thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; phòng họp trực tuyến từ 

huyện đến xã được duy trì, phát huy hiệu quả; hệ thống mạng nội bộ tại UBND 

huyện được đầu tư trang thiết bị chuyên dụng tốc độ cao (1000Mbps), hoạt động 

ổn định, đáp ứng nhu cầu các cuộc tập huấn đông người tham gia; Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã, Trung tâm HCC huyện được đầu tư xây dựng đảm 

bảo quy định, trang trí nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và 

hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

- Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng; Kết quả xây dựng, 

phát triển dữ liệu:  

Triển khai thực hiện, ứng dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm và cơ 

sở dữ liệu dùng chung do UBND tỉnh, các sở, ngành triển khai như hệ thống 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc, dịch vụ công trực tuyến một cửa điện tử, 

quản lý cán bộ công chức, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chữ ký số, chứng 

thực điện tử, lưu trữ điện tử, CSDL đất đai... 

 - Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: 

 Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung do Trung ương, tỉnh 

triển khai, ngoài ra UBND huyện còn phát triển một số ứng dụng nội bộ như 

quản lý lịch công tác, quản lý theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, 

danh bạ điện tử online, quản lý di tích lịch sử, ứng dụng AI trong đọc văn bản 

tuyên truyền…. Thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản trên hệ thống quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc (100% văn bản được giao, xử lý, dự thảo, trình ký 

duyệt lãnh đạo ký số, và ký số cơ quan ban hành, lưu trữ điện tử (trừ văn bản 

mật)); 100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý trên hệ thống dịch vụ công, 

một cửa điện tử; 100% văn bản được ký số. Triển khai chứng thực điện tử theo 

hướng dẫn của Sở Tư pháp và lập hồ sơ lưu trữ điện tử theo hướng dẫn của Sở 

Nội vụ. 

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh 

nghiệp và dịch vụ công mức độ 3,4:  

100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý, công khai trên hệ thống dịch 

vụ công, một cửa điện tử (dichvucong.hatinh.gov.vn); cung cấp 131 dịch vụ 

công mức độ trực tuyến toàn trình cấp huyện, 67 dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình cấp xã (theo Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND 

tỉnh); Có 33 thủ tục phát sinh hồ sơ trực tuyến/ tổng số 54 thủ tục có phát sinh 



12 
 

 
 

hồ sơ (cả trực tuyến và trực tiếp), đạt tỷ lệ: 63.5%; Tỷ lệ thủ tục hành chính cung 

cấp DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến/ Tổng số thủ tục hành chính cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến là 33/131 (theo QĐ 1656 của UBND tỉnh) đạt 

25.2%; có 23 dịch vụ công trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến/ 

tổng số 36 dịch vụ công trực tuyến toàn trình phát sinh hồ sơ (63.9%); Tỷ lệ số 

hồ sơ được nộp và xử lý dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 933/Tổng số hồ sơ 

tiếp nhận của những dịch vụ công trực tuyến cung cấp toàn trình là 1328 (số hồ 

sơ tiếp nhận các thủ tục có phát sinh hồ sơ trực tuyến toàn trình là: 1284) đạt tỷ 

lệ: 70.26%; Tỷ lệ số hồ sơ được nộp và xử lý dịch vụ công trực tuyến là 

1017/4377 hồ sơ của thủ tục cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 (23.23%); 

Cổng TTĐT được cập nhật thường xuyên theo quyết định 739/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 của UBND tỉnh; xây dựng, đưa vào vận hành trang giới thiệu nông 

sản và sản phẩm OCOP của huyện, hệ thống thông tin hỗ trợ ký số; Trung tâm 

HCC và 100% xã, thị trấn triển khai BCCI phục vụ người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 - Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh: 

 Xây dựng Khu dân cư thông minh xanh ven đô ở thôn Hà Thanh, xã 

Tượng Sơn; thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài và một số KDC mẫu trên địa bàn, 

trong đó cung cấp một số dịch vụ cơ bản như: hệ thống wifi miễn phí tại Nhà 

văn hóa và khu vực sinh hoạt cộng đồng, camera giám sát an ninh, camera tại 

vườn hộ theo dõi quá trình sản xuất sản phẩm của vườn mẫu; hệ thống mã QR 

dán tại hộ gia đình cung cấp số liệu diện tích vườn, các sản phầm từ vườn, quá 

trình chăm sóc; Địa chỉ số…Hiện nay đang rà soát, đánh giá, xin ý kiến của sở, 

ngành chuyên môn để có hướng dẫn cụ thể triển khai nhân rộng. 

7.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị 

- Trong năm 2022, có 07 đơn vị trường học4 đã hoàn thành xây dựng, áp 

dụng Hệ thống ISO 9001:2015; một số đơn vị5 đang xây dựng quy trình nội bộ 

tại cơ quan, đơn vị, dự kiến các đơn vị này sẽ hoàn thành xây dựng công bố Hệ 

thống vào tháng 12/2022. 

- Trên địa bàn huyện hiện nay có 22/22 xã thị trấn; UBND huyện; Trung 

tâm Văn hoá - Truyền thông tiến hành duy trì, cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015 

năm 2022. Các đơn vị chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo và đáp ứng các yêu 

cầu về duy trì, cải tiến Hệ thống theo đúng quy định: 

                                           
4 THCS Tô Hiến Thành, THCS Hương Điền - Nam Hương, Tiểu học Tô Hiến Thành, Tiểu học Thạch Long, 

TH&THCS Thạch Hội, mầm non Thạch Đài, mần non 1 Tân Lâm Hương 
5 Trung tâm Y tế huyện và một số đơn vị trường học THCS Đồng Tiến, THCS  Long Sơn, THCS Nguyễn Hoành 

Từ, THCS Phan Huy Chú, THCS Lê Hồng Phong, THCS Minh Tiến 
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+ Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong 

thời gian chậm nhất là 3 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

thi hành. 

+ Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm 

một lần để bảo đảm Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật và thực tế công 

tác tại cơ quan. 

+ Thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vị 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.  

 8. Mức độ thu hút đầu tư 

Đến nay, thu hút 04 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư 

hơn 1.035 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các 

thủ tục để sớm khởi công các công trình, dự án theo kế hoạch đề ra. Là đơn vị có 

nguồn thu hút đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh. 

9. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm:  

Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm: Số doanh nghiệp thành lập 

mới đến nay 111 Doanh nghiệp, đạt 125% so với năm 2021. 

10. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào ngân sách địa phương 

Mặc dù 6 tháng đầu năm đại dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng tiêu 

cực trong nhiều hoạt động kinh tế, gián tiếp tác động đến nguồn thu ngân sách, 

nhưng tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào ngân sách huyện đạt trên 19 tỷ 

đồng, vượt mức kế hoạch đề ra. 

11. Thực hiện thu ngân sách 

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm nay trên địa bàn Thạch Hà đạt 667 tỷ 

đồng, bằng 164% dự toán UBND tỉnh giao, 127% kế hoạch HĐND huyện giao 

và bằng 138% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sắc thuế đạt cao so với cùng kỳ 

năm 2021 như: thu tiền sử dụng đất: 553 tỷ đồng, bằng 144%; thuế thu nhập cá 

nhân: 34 tỷ đồng, bằng 311%; tiền thuê đất: 7.8 tỷ đồng, bằng 146%. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Mặt tích cực: 

Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Lãnh đạo UBND huyện quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch 

của tỉnh về CCHC một cách quyết liệt. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC 
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của UBND huyện. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Chất 

lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên rõ 

rệt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được siết chặt và thưc hiện nghiêm. 

Hạ tầng CNTT được đầu tư, từng bước hiện đại; 100% thủ tục hành chính đủ điều 

kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực 

tuyến toàn tỉnh; Cổng TTĐT cập nhật đầy đủ, minh bạch thông tin, hỗ trợ nhân 

dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước, từng bước nâng 

cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp; 

Ứng dụng triệt để, có hiệu quả CNTT vào công tác chỉ đạo điều hành nội bộ (100 

% văn bản hành chính thông thường (trừ văn bản mật) được tiếp nhận, giao xử lý, 

tham mưu xử lý và trình ký số lãnh đạo, ký số tổ chức và ban hành, lưu trữ điện 

tử), bước đầu xây dựng chính quyền số từ cấp huyện đến cấp xã.100% đơn vị 

thực hiện nghiêm túc duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 

Thu hút đầu tư trên địa bàn càng ngày càng được mở rộng và nâng cao, các 

chỉ số CCHC tăng trưởng đã góp phần phát triển vững chắc các chỉ tiêu kinh tế- 

xã hội, an ninh quốc phòng ổn định. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:  

- Việc kiểm soát đối với quy trình, tiến độ giải quyết hồ sơ đối với các 

đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm Hành chính công còn nhiều bất cập do mỗi đơn vị sử dụng một phần 

mềm riêng. 

- Sự phối hợp liên thông giữa các đơn vị (Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai - Phòng Tài nguyên và Môi trường) chưa có sự quản lý chặt chẽ. Phần 

mềm chưa liên thông được giữa 2 đơn vị trong quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính gây khó khăn cho bộ phận kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ. 

- Việc cập nhật, thay đổi về thủ tục, biểu mẫu, quy trình theo các văn bản 

quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giải quyết theo cơ chế 

một cửa có thời điểm chưa được kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết 

công việc. 

- Việc cấp chữ ký số còn mất nhiều thời gian; khó khăn khi người dùng cần 

cập nhật thay đổi thông tin. Hiện tại chưa có chứng thư số cho bộ phận một cửa ở 

cấp huyện và cấp xã nên chưa thể thực hiện ký số hồ sơ đầu vào (số hóa hồ sơ). 

Chưa có hướng dẫn ký số cụ thể đối với hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào (Vị trí, 

Hình ảnh hiển thị thông tin ký, ký cá nhân hay ký số cơ quan…) Việc thực hiện 

thanh toán trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn do hiện nay trên hệ thống Cổng 
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DVC quốc gia mới chỉ hỗ trợ thanh toán ở một số ít ngân hàng, chưa có hướng 

dẫn cụ thể cho Bộ phận một cửa cấp xã mở tài khoản thanh toán trực tuyến. 

- Chỉ tiêu 80% thủ tục phát sinh hồ sơ DVC trực tuyến toàn tỉnh trong 

năm 2022, 2023 là khó thực hiện, lý do: nhiều thủ tục hành chính không có hồ 

sơ phát sinh trong 3 năm qua. 

- Việc đăng ký tài khoản cá nhân trên cổng DVC quốc gia khó khăn, một 

số sim của nhà mạng VNPT không đăng ký được hoặc thông tin thuê bao không 

khớp hiện tại. Việc đẩy mạnh nộp hồ sơ trực tuyến còn nhiều khó khăn (do trình 

độ, thói quen của người dân; do hệ thống còn xảy ra lỗi, chưa thuận tiện; do 

chưa có kho dữ liệu số hóa hồ sơ đầu vào….). 

- Các hệ thống thông tin của tỉnh chưa đồng bộ, chia sẻ, kết nối dữ liệu 

với nhau, chưa thuận tiện trong việc cung cấp dịch vụ công cho người dân (kết 

nối HSCV với dichvucong.hatinh.gov.vn và các ứng dụng chuyên ngành của các 

ngành như TP, Kế hoạch đầu tư, LĐTBXH, TNMT…). 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

TRỌNG TÂM: 

1. Đẩy mạnh CCHC, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền 

số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ 

người dân và doanh nghiệp; 

2. Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhằm 

quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong thực hiện nhiệm 

vụ cải cách hành chính; 

3. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại UBND các xã, thị 

trấn và một số đơn vị sự nghiệp; 

4. Chỉ đạo thực hiện việc nâng cấp, hoàn thiện và hiện đại hóa bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch đơn giản 

hóa thủ tục hành chính; 

 5. Tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2017/NĐ-CP ngày 

27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

6. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng và triển khai 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn; 

7. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; thực hiện 

có hiệu quả các nội dung của Đề án “Đẩy mạnh CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, 



16 
 

 
 

hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện”.  

8. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, 

đơn giản hóa, nhất là các quy trình thủ tục liên quan trực tiếp đến đời sống nhân 

dân; kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các thủ tục hành chính rườm rà ảnh hưởng đến 

nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân. Tăng cường thu hút đầu tư. 

9. Triển khai thực hiện các nội dung khác theo thẩm quyền hoặc các nhiệm 

vụ đột xuất được cấp trên giao đảm bảo hiệu quả và tiến độ đề ra. 

10. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư một 

đầu mối; phân loại, xử lý đơn thư đúng quy định. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ: 

1. Quan tâm thường xuyên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng về công tác 

CCHC, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân cho cho công chức làm 

nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC các cấp.  

2. Tăng cường tuyên truyền phổ biến cho người dân, doanh nghiệp cũng 

cần nâng cao nhận thức, tin tưởng, mạnh dạn sử dụng các dịch vụ công trực 

tuyến do cơ quan, đơn vị cung cấp để tạo thói quen, tiết kiệm thời gian, công sức 

đi lại và đảm bảo thuận tiện.  

3. Quan tâm trình cấp có thẩm quyền về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công 

chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính tại cấp huyện và cấp xã. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC năm 2022, UBND huyện 

báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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