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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phụ lục II 

Kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, 

 các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2021  

(Kèm Báo cáo số      /BC-UBND ngày 25/11/2022 Báo cáo CCHC năm 2022 của UBND huyện) 

 

Tổng số tồn tại, hạn chế do Đoàn chỉ ra: 18 tồn tại; 

Tổng số tồn tại đã được khắc phục: 17 tồn tại, đạt 94.44%; 

Tổng số tồn tại chưa khắc phục xong: 1 tồn tại, cụ thể. 

 

TT 

Các tồn tại, hạn 

chế trong công 

tác CCHC, bị trừ 

điểm năm 2021 

Số 

điểm bị 

trừ 

Nguyên nhân bị trừ Kết quả pháp khắc phục cụ thể 
Đánh 

giá 

Ghi 

chú 

I Phòng Nội vụ 1.2     

1 

Hoàn thành 89% 

nhiệm vụ tổng thể  

trên tất cả các lĩnh 

vực theo Kế hoạch 

CCHC 

0.11 

Do một số tiêu chí thành 

phần tại các các phòng 

chuyên môn và đơn vị chưa 

hoàn thành các nội dung 

theo kế hoạch (các tiêu chí 

cụ thể theo bảng tổng hợp) 

     UBND huyện đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh 

đạo, chỉ đạo, tập trung khắc phúc các tồn tại, hạn chế và triển 

khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đến nay 

các tồn tại đã được khắc phục 

Hoàn 

thành 
 

2 

Công tác Văn thư, 

lưu trữ tại một số 

đơn vị trực thuộc 

(thực hiện theo 

Nghị định 

30/2020) chưa 

được đảm bảo. 

0.01 

Các phòng chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp và UBND các 

xã, thị trấn chưa thực hiện 

tốt các nội dung theo quy 

định như: Ký số, vào sổ, xử 

lý văn bản đi đến, sắp xếp 

hồ sơ 

UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các phòng chuyên môn và 

các xã thị trấn triển khai thực hiện theo quy định các nội 

dung tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Tổ chức 05 cuộc tập 

huấn chuyên môn cho các cán bộ, công chức tham mưu tại 

các phòng và các đơn vị. 

Hoàn 

thành 
 

3 Toàn huyện có 2 0.08 02/12 phòng ban chưa đúng Trong năm 2022 có 1 công chức (Phòng Nội vụ) được Hoàn  
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công chức chưa 

đáp ứng yêu cầu 

về ngạch công 

chức 

cơ cấu ngạch CC theo 

VTVL được phê duyệt 

(Phòng Nội vụ có 1 CC, 

phòng LĐTB&XH có 2 CC 

không đảm bảo ngạch 

Chuyên viên) 

chuyển ngạch; 01 công chức đã có trình độ Đại học nhưng 

chưa chuyển ngạch được do phải chờ tỉnh tổ chức thi/xét 

nâng ngạch. 

thành 

4 

Hồ sơ bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại 1 số 

trường hợp chưa 

đúng quy định (đã 

được kết luận tại 

Thông báo số 263 

ngày 04/9/2021 

của Đoàn thanh 

tra, kiểm tra công 

vụ) 

1 

Do Ban Tổ chức Huyện ủy 

tham mưu (thời điểm kiểm 

tra là kết quả của năm 2020) 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của 

UBND tỉnh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý và Quy chế của Ban Thường vụ 

Huyện ủy; 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). 

Hoàn 

thành 
 

II 
Phòng Văn hóa – 

Thông tin 
1.35     

1 

Tỷ lệ tác nghiệp 

trên văn bản số 

(điện tử) trong nội 

bộ cơ quan (trừ 

0.5 

Một số phòng chuyên môn 

và đơn vị chưa thực hiện 

nghiêm việc  xử lý văn bản 

đến và đi hoàn toàn trên văn 

-Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tác 

nghiệp hoàn toàn trên văn bản điện tử; quy trình gửi nhận 

văn bản điện tử và lưu trữ hồ sơ điện tử năm 2022. 

- Tập huấn nghiệp vụ 25 cuộc cho đối tượng là CBCC,VC 

các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; rà soát cấp chữ ký số cá 

Hoàn 

thành 
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các văn bản mật) bản số nhân cho CBCC giữ chức vụ lãnh đạo quản lý các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị 

trấn, các trường học trên địa bàn. Đến nay các phòng chuyên 

môn và các đơn vị đã thực hiện nghiêm việc  xử lý văn bản 

đến và đi hoàn toàn trên văn bản số. 

2 
Chất lượng cổng 

TTĐT 
0.09 

Một số Phòng, ban, đơn vị 

chưa phối hợp thường 

xuyên với BBT cổng TTĐT, 

Phòng VHTT để cập nhật 

thông tin trên cổng 

UBND huyện đã kiện toàn BBT cổng TTĐT và tổ giúp việc 

BBT cổng TTĐT; thường xuyên về việc đôn đốc, cập nhật 

thông tin lên cổng TTĐT. Đến nay, 100% các phòng, ban, 

đơn vị đã phối hợp thường xuyên với BBT cổng TTĐT, 

Phòng VHTT để cập nhật thông tin trên cổng TTĐT đơn vị 

(Theo tổng hợp kết quả đánh giá mức độ cập nhật, minh 

bạch thông tin trên cổng TTĐT cấp sở, cấp huyện các quý 

I,II, III của Sở TTTT thì Thạch Hà là đơn vị cấp huyện còn 

tồn tại ít hạn chế nhất; riêng Báo cáo quý II, quý III Thạch 

Hà là huyện duy nhất không tồn tại hạn chế nào trên cổng 

TTĐT). 

Hoàn 

thành 
 

3 

Kết quả phát triển 

chính quyền số 

theo bộ tiêu chí 

đánh giá được 

UBND tỉnh ban 

hành tại Quyết 

định số 2853/QĐ-

UBND ngày 

11/8/2021 

0.33 

Phát triển chính quyền số 

trên các mặt: môi trường 

chính sách; nhân lực; cơ sở 

hạ tầng; cơ sở dữ liệu số; an 

toàn thông tin… hiện nay 

nguồn lực toàn huyện còn 

rất hạn chế. 

UBND huyện đã kịp thời ban hành nhiều văn bản đẻ lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, kết quả cụ thể: 

I. Về môi trường chính sách: 

1. Chuyển đổi nhận thức: 4/5 điểm 

Điểm trừ: Lãnh đạo cấp huyện tham gia đầy đủ, đúng thành 

phần các cuộc họp, hội nghị có liên quan về chuyển đổi số 

do tỉnh, sở TT&TT tổ chức. 

2. Kiến tạo môi trường: 6/6 

Điểm trừ: Kinh phí chi cho ứng dụng CNTT/ chuyển đổi số 

trong năm; 449/3508 (12%)  Điểm thưởng: +1 do có KH 

CĐS giai đoạn 2021-2025; 

II. Nhân lực Chuyển đổi số: 6/6   

III. Hạ tầng số: 8/8 điểm 

IV. Cơ sở dữ liệu số: 4/4 

V. An toàn thông tin: 4/6 

VI. Kết quả chuyển đổi số, phát triển chính quyền số: 22/25  

Điểm trừ: Tỷ lệ DVC TT, Tỷ lệ hồ sơ mức độ 3 có phát sinh 

Hoàn 

thành 

90% 
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hồ sơ/Tổng DVC TT mức độ 3 của địa phương. 

Tổng điểm tự chấm: 54/60 (90%) 

4 

Tỷ lệ số TTHC 

cung cấp trực 

tuyến mức độ 3,4 

có phát sinh hồ sơ; 

Tỷ lệ số hồ sơ nộp 

trực tuyến qua 

mạng mức 3,4 còn 

thấp. 

0.43 

Số hồ sơ được người dân, tổ 

chức nộp qua mạng và được 

xử lý trực tuyến còn thấp. 

Số hồ sơ được người dân, tổ chức nộp qua mạng và được 

xử lý trực tuyến đã được nâng lên cao hơn so với năm 

2021, cụ thể: 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 QĐ số 1656/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh), cụ thể: 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; Tổng số hồ sơ tiếp nhận của những dịch vụ công trực 

tuyến cung cấp toàn trình là 1328; số hồ sơ được nộp và xử 

lý dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 933; số hồ sơ tiếp 

nhận các thủ tục có phát sinh hồ sơ trực tuyến toàn trình là: 

1284. (Tỷ lệ TTHC cung cấp cả mức 3,4 có phát sinh hồ sơ 

trực tuyến trên tổng số TTHC cung cấp mức 3,4 có phát 

sinh hồ sơ là 36/55, tỷ lệ 65.45%, nếu chia theo danh sách 

TTHC 3,4 công bố thì đạt 36/124=29%), 04 TTHC tích 

hợp, liên thông cổng dịch vụ công quốc gia; Tính đến 13/11 

có phát sinh 1017 hồ sơ trực tuyến/1741 số hồ sơ tiếp nhận 

của các thủ tục có phát sinh hồ sơ trực tuyến (58.8%), có 

phát sinh 1017/4377 hồ sơ của thủ tục cung cấp DVC trực 

tuyến mức độ 3, 4 (23.23%);  

So sánh cùng kỳ 2022, 2021, cụ thể: 

Hoàn 

thàn

h 
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Số TTHC có phát sinh hồ sơ: 

- Số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức 3: năm 

2022:11, năm 2021: 3 (tăng 8 thủ tục) 

- Số TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức 4, năm 2022: 

23, năm 2021: 14 (tăng 9 thủ tục); 

- Số hồ sơ nộp và xử lý mức 3, năm 2022: 1017, năm 2021: 

834 (tăng 183 hồ sơ) 

- Số hồ sơ nộp và xử lý mức 4 (toàn trình), năm 2022: 933, 

năm 2021: 725 (tăng 208 hồ sơ). 

 

III Văn phòng 0.26     

1 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC 

do UBND cấp xã 

tiếp nhận 

trong năm được 

giải quyết trước và 

đúng hạn 

0.01 

99,99% hồ sơ TTHC do 

UBND cấp xã tiếp nhận 

trong năm được giải quyết 

đúng và trước hạn 

Đến thời điểm 22/10/2022, 100% hồ sơ TTHC do UBND 

cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng và trước 

hạn. 

Hoàn 

thành 
 

2 

Ban hành Kế 

hoạch rà soát, 

đánh giá TTHC 

(Kế hoạch riêng 

hoặc lồng ghép 

trong Kế hoạch 

kiểm soát TTHC 

nhưng phải có phụ 

lục riêng về rà 

soát, đánh giá 

TTHC). 

0.25 

Trừ 0,25 do Ban hành KH 

chậm, chưa đảm bảo chất 

lượng (không có sản phẩm) 

 

UBND huyện đã ban hành kế hoạch đảm bảo thời gian và 

chất lượng: (Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/3/2022) 

Hoàn 

thành 
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IV Tư pháp 0.5     

1 

Công tác góp ý 

các dự thảo văn 

bản quy phạm 

pháp luật được lấy 

ý kiến 

0.5 

Một số văn bản góp ý đối 

với các dự thảo văn bản 

QPPL của các phòng 

chuyên môn tham mưu 

UBND huyện không có nội 

dung phản hồi. Cơ bản viết 

đồng ý 100% với dự thảo 

văn bản của cấp trên. 

 

Ngày 28/02/2022, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 

285/UBND-TP về việc thực hiện công tác cải cách thể chế, 

trong đó nhấn mạnh việc thực hiện góp ý dự thảo văn bản 

QPPL có chất lượng, hiệu quả. 

Đến thời điểm 31/10/2022, UBND huyện đã thực hiện góp ý 

cho 41 dự thảo văn bản QPPL, đảm bảo 100% văn bản góp ý 

có chất lượng 

Hoàn 

thành 
 

V Tài chính 1.84     

1 

Tiêu chí 6.1. Về 

thực hiện giải 

ngân kế hoạch vốn 

đầu tư ngân sách 

nhà nước (gồm 

huyện và xã) 

0.29 
Tỷ lệ giải ngân: 71% tại thời 

điểm đánh giá 

Kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư kịp thời giải ngân vốn đầu 

tư. Đến nay, Tỷ lệ giải ngân: 95%, kế hoạch được giao; phấn 

đấu hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công 100% trong 

năm 2022 

Hoàn 

thành  
 

2 

Số đơn vị tự đảm 

bảo chi thường 

xuyên tăng thêm so 

năm trước liền kề, 

Số đơn vị tự đảm 

bảo một phần chi 

thường xuyên tăng 

thêm so với năm 

trước liền kề 

0.5  

Năm 2022, có 01 đơn vị (Hội đồng BTGPMB các dự án trên 

địa bàn huyện đảm bảo 01 phần chi thường xuyên; tăng so 

với năm 2021 

Hoàn 

thành 
 

3 

Tỷ lệ giảm chi trực 

tiếp từ ngân sách 

nhà nước đối với 

0.5 

Do năm đầu của giai đoạn tự 

chủ (2019) mức lương cơ sở 

là 1.210.000 đồng. Tuy 

Tiết kiệm kinh phí chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập so với dự toán giao cho đơn vị trong 

năm đầu của giai đoạn tự chủ tài chính được cơ quan có thẩm 

Chưa 

hoàn 

thành 
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đơn vị sự nghiệp 

công lập so với dự 

toán giao cho đơn 

vị trong năm đầu 

của giai đoạn tự 

chủ tài chính được 

cơ quan có thẩm 

quyền giao 

nhiên, năm 2021, mức lương 

cơ sở là 1.490.000 đồng. Do 

đó, kinh phí chi trực tiếp từ 

ngân sách nhà nước đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập so 

với dự toán giao cho đơn vị 

trong năm đầu của giai đoạn 

tự chủ tài chính được cơ quan 

có thẩm quyền giao không 

giảm. 

quyền giao bằng cách cắt bớt các khoản chi hội họp, tiết kiệm 

điện nước và các chi phí tiếp khách, chi phí không thực sự cần 

thiết. Thực hiện khoán chi đối với một số nội dung phù hợp. 

Hạn chế mua mới tài sản không thực sự cần thiết. 

4 

Tỷ lệ doanh 

nghiệp thành lập 

mới trong năm 

0.05 

Kết quả chấm điểm lấy số 

liệu đến 31/10/2021 nên tỷ lệ 

tăng chỉ mới đạt 18% so với 

năm trước (Điểm tối đa 

20%). 

Tạo các điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ thành 

lập mới doanh nghiệp (Hiện nay đạt 111 doanh nghiệp, đạt 

125% so với năm 2021 

Hoàn 

thành 
 

5 

Mức độ thực hiện 

các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế xã hội 

0.5 

Tại nghị quyết số 

15/NQ-HĐND ngày 

29/12/2020 của HĐND 

huyện về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2021, 

UBND huyện xây dựng 23 

chỉ tiêu chủ yếu. Tuy nhiên 

một số chỉ tiêu do các phòng 

ngành phụ trách không đạt 

UBND huyện đã thường xuyên đôn đốc các phòng, ngành rà 

soát và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, kịp thời báo 

cáo tiến độ và cùng đề xuất giải pháp trong trường hợp 

vướng mắc. Đến nay đã hoàn thành 100 % các chỉ theo kế 

hoạch  

Hoàn 

thành 
 

VI Kinh tế - Hạ tầng 0.75     

1 

Văn bản yêu cầu 

kiểm điểm của 

UBND tỉnh (Kết 

0.75 

Ban hành Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính khi 

chưa hết thời hạn giải trình, 

Kịp thời tham mưu sửa đổi, đính chính Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính theo quy định (tại Quyết định số 

13907/QĐ-SĐXPVPHC ngày 18/10/2021 của UBND huyện 

Hoàn 

thành 
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luận thanh tra số 

380/KL-UBND 

ngày 14/10/2021 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh  về 

việc chấp hành 

các quy định pháp 

luật trong quá 

trình  triển khai dự 

án Siêu thị đá 

Granite Đức 

Thủy) 

áp dụng mức phạt không 

đúng quy định tại khoản 4 

Điều 23 Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012. 

về việc sửa đổi Quyết định số 3068/QĐ-XPVPHC, nội dung 

cụ thể như sau: Sửa đổi mức phạt tiền quy định tại điểm a, 

khoản 6, Điều 1 từ 35.000.000 đồng thành 40.000.000 

đồng). 

 

VII Ban A 1.04     

1 

Thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành 

chính, văn hóa 

công vụ do cấp 

trên chỉ ra 

(có văn bản phê 

bình………) 

0.75 

Do công trình Trường 

THPT Lý Tự Trọng, huyện 

Thạch Hà (Hạng mục Nhà 

học 4 tầng 20 phòng) mà  

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện nhận ủy 

thác chậm tiến độ đề ra nên 

UBND tỉnh có Văn bản phê 

bình và yêu cầu kiểm điểm 

(số 686/UBND-PC ngày 

03/02/2021 về thực hiện dự 

án thi công công trình 

Trường THPT Lý Tự 

Trọng) 

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm các cơ quan liên 

quan, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Đến 

nay, công trình đã hoàn thành 

Hoàn 

thành 
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