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Tổng kết kết quả thực hiện cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030  

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 19/3/2020 của UBND huyện 

Thạch Hà về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai 

đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2030. UBND xã Thạch Thắng báo cáo kết quả tổng kết 

thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 

- 2030 như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Tình hình phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 

2011 - 2020. 

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nên 

trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND xã, sự 

tham gia của ban, ngành và cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính 

(CCHC) của xã Thạch Thắng đã có những chuyển biến tích cực, từ năm 2011 

đến nay, chỉ số cải cách hành chính của đơn vị được UBND huyện đánh giá tốt, 

góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giao đoạn 2016-2020; Kế hoạch 

số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về kế hoạch 

CCHC giai đoạn 2016-2020;Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 29/12/2016 của 

UBND huyện Thạch Hà về kế hoạch CCHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-

2020, xã Thạch Thắng đã kịp thời tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền 

rộng rãi thông qua hệ thống truyền thanh. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc 

giao ban, hội nghị, tập huấn, sơ kết, tổng kết, lãnh đạo UBND xã trực tiếp quán 

triệt chủ trương và nội dung về công tác CCHC. 
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1.2. Việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính 

hàng năm 

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, trên cơ sở thực tiễn về 

công tác CCHC của địa phương, UBND xã Thạch Thắng đã xây dựng và ban 

hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/12/216 về chương trình CCHC nhà 

nước xã Thạch Thắng giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, xã đã xác định, cụ thể 

hóa đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo Chương trình CCHC của 

Trung ương, tỉnh, huyện phù hợp với địa phương, xác định rõ trách nhiệm các 

ban, ngành, bộ phận và bố trí kinh phí thực hiện. 

Hàng năm, UBND xã xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC phù hợp với 

yêu cầu nhiệm vụ và xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng năm 

nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình CCHC tổng thể.Năm 2015 ban hành 

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc ban hành Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2015; năm 2016 ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, 

năm 2017 ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 về việc ban 

hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017; năm 2018 ban hành Quyết định 

số 05/QĐ-UBND, ngày 18/01/2018 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2018; năm 2019 ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

15/02/2019 về Cải cách hành chính năm 2019; năm 2020 ban hành kế hoạch số 

03/KH-UBND ngày 10/01/2020 về Cải cách hành chính năm 2020. 

 

Bên cạnh đó, UBND xã ban hành các kế hoạch riêng theo từng lĩnh vực 

công tác CCHC như: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch tuyên 

truyền, kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC, Kế hoạch hoạt động và truyền 

thông về kiểm soát TTHC, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức; kế hoạch tự 

kiểm tra công vụ, kế hoạch thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, kế hoạch công tác lĩnh vực công nghệ, thông 

tin truyền thông….  

Trong 10 năm qua, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện 

các kế hoạch CCHC của đơn vị.Trong đó tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ 

chức thực hiện đồng bộ 6 lĩnh vực trọng tâm trong CCHC trên địa bàn. Một số 

nội dung trong CCHC được UBND xã đặc biệt quan tâm như: 

+ Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức: Quán triệt, tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 35/-CT/TU, 

Kết luận 05/KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 33/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh, Chỉ thị số 33-CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy, Quyết 

định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ 

trang; Quyết định số 20 ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban 

hành Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, phê bình các trường hợp thiếu 

nghiêm túc, biểu dương kịp thời những cán bộ, công chức gương mẫu. Qua thời 

gian thực hiện đã tạo được những chuyển biến cơ bản, tình trạng đi muộn, về 



sớm, làm việc riêng, ăn sáng trong giờ làm việc, uống rượu bia trong giờ hành 

chính vào buổi trưa các ngày làm việc cơ bản đã chấm dứt; tinh thần, thái độ 

làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được cải thiện rõ rệt. 

+ Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện CCHC được 

chú trọng. UBND xã đã quán triệt, triển khai nội dung Quyết định số 13/2014/QĐ-

UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện 

CCHC; Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 về ban hành quy định 

trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện CCHC đến toàn bộ cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã, ở thôn và nhân dân được biết. Ngày 31/12/2015, 
UBND xã ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm 
người đứng đầu về thực hiện CCHC nhờ đó, tính gương mẫu, trách nhiệm của 
người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện CCHC 
ngày được nâng cao. 

 + Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 4364/QĐ - UBND ngày 31 tháng 

12 năm 2013 của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt Đề án Đổi mới 

phương thức hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND các xã, thị 

trấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của ủy 

ban nhân dân. UBND xã đã ban hành kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 

10/01/2014 về đổi mới phương thức hoạt động của UBND xã nhằm nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc đổi mới phương thức hoạt động đã đạt 

được những kết quả tích cực; việc theo dõi nắm bắt công việc chủ động hơn, 

tăng hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. 

 + Công tác chỉ đạo, điều hành công việc trên môi trường mạng, Internet 

được đẩy mạnh. UBND xã đã triển khai, thực hiện nhiêm túc các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên, cập nhật phần mềm gửi nhận văn bản, hệ thống thư điện tử, 

phần mềm hồ sơ công việc, phần mềm quản lý cán bộ công chức; xây dựng 

trang thông tin điện tử của xã, thành lập tổ tuyên truyền, nâng câp hệ thống 

truyền thanh cơ sở....góp phần hiện đại hóa nền hành chính công vụ. 

 + Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp 

khi đến giao dịch, UBND xã đã thành lập bộ phận và ban hành đầy đủ Quy chế 

hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bố trí lịch trực đầy đủ các ngày 

trong tuần; niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, phí lệ phí, số điện 

thoại đường dây nóng để nhân dân khi về giao dịch được thuận lợi. Hằng ngày 

các tổ chức cá nhân về giao dịch thủ tục hành chính đều được lấy ý kiến hài lòng 

trên cả hồ sơ giấy và trên phần mềm hồ sơ công việc.Việc đề xuất đơn giản hóa, 

cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết được UBND xã chú 

trọng, hằng năm đều tổ chức rà soát và kiến nghị cấp trên cắt giảm những thành 



phần thủ tục không cần thiết, giảm tối thiểu 1/3 thành phần thủ tục hành chính 

và giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính . 

+ Chế độ báo cáo CCHC được thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời 

gian quy định. Qua đó, đánh giá chính xác kết quả đạt được, những tồn tại, hạn 

chế, nguyên nhân, đề ra hướng khắc phục và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung 

thực hiện thời gian tới. 

1.3. Việc bố trí nguồn lực triển khai. 

 - Hàng năm, UBND xã đều bố trí nguồn lực đảm bảo cho việc thực hiện 

công tác CCHC. Trong đó, yếu tố con người được xem là khâu then chốt, nguồn 

kinh phí là khâu quan trọng đảm bảo công tác Cải cách hành chính. Các kế hoạch 

triển khai đều có bảng phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng bộ phận tham mưu, chỉ 

đạo thực hiện. Mặc dù là địa phương gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng nguồn 

kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền quan tâm, 

đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

1.4. Công tác theo dõi, đánh giá 

 Việc theo dõi, đánh giá và phối hợp đánh giá chỉ số cải cách hành chính, 

hàng năm được UBND xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả về 

UBND huyện đúng thời gian quy định. Công tác tự kiểm tra, đánh giá về mặt 

tổng thể và đánh giá chéo trên cơ sở từng lĩnh vực chuyên môn phụ trách được 

thực hiện định kỳ 6 tháng và hàng năm. Về đánh giá chỉ số Cải cách hành chính 

của đơn vị được thực hiện theo các bước: UBND xã tự đánh giá mức độ thực 

hiện, nhận điểm và phối hợp UBND huyện tổ chức kiểm tra, phê chuẩn kết quả 

chỉ số CCHC qua các năm. 

 - Việc thực hiện gắn kết quả công tác CCHC đối với đánh giá, xếp loại 

cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua - khen thưởng 

Cải cách hành chính được xác định là một tiêu chí xếp loại thi đua và 

được đưa vào Quy chế thi đua, khen thưởng của UBND xã.  

Hằng năm Thông qua việc đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và 

xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, 

tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng, sự sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của từng ban, đoàn thể để xác định kết quả đánh giá, phân loại hằng năm 

đối với công chức, người lao động đơn vị. 

2. Kiểm tra việc thực hiện 

Hàng năm, UBND xã ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, thành lập Đoàn 

kiểm tra việc thực hiện CCHC tại tất cả lĩnh vực, bộ phận. 



Mỗi năm, UBND xã thành lập 02 đoàn kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra CCHC 6 tháng đầu năm vào trung tuần tháng 5 và cả năm vào giữa 

tháng 11. 

Ngoài ra, UBND xã còn ban hành kế hoạch tự kiểm tra công vụ nhằm 

gắn CCHC với thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức để kịp thời nhắc nhở, 

chấn chỉnh cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân 

công và xây dựng, lưu trữ hồ sơ đảm bảo đúng quy định. Sau các cuộc tự kiểm 

tra đều có báo cáo kết quả, chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu tổ chức, bộ 

phận liên quan tự chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian nhất định. 

 Việc tổ chức tự kiểm tra CCHC đã góp phần chấn chỉnh được công tác 

CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác trong thực hiện nhiệm vụ công vụ. 

3. Thông tin, tuyên truyền 

UBND xã chỉ đạo Ban Văn hoá, Ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch 

hàng năm và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền các nội dung về CCHC; hình 

thức tuyên truyền chủ yếu là qua các hệ thống truyền thanh, trang thông tin 

điện tử; qua pa nô, áp phích; qua các cuộc họp chi bộ, Đảng bộ, họp dân...Nhờ 

đó, nhiều cán bộ Đảng viên và nhân dân đã nhận thức được nội dung của công 

tác cải cách hành chính, quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa và 

một cửa liên thông, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, 

người dân chấp hành đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà 

nước.  

4. Đánh giá chung về công tác triển khai 

4.1. Mặt tích cực đạt được 

- Đã nâng cao được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện CCHC. Các nhiệm vụ trọng tâm của 

CCHC đã được triển khai đồng bộ, kịp thời đến từng lĩnh vực, từng cán bộ, công 

chức trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận 

thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã, cấp thôn và nhân dân trên địa bàn về công tác CCHC, về chính trị, xã hội, 

kinh tế, an ninh-quốc phòng. Phương thức lãnh đạo, điều hành có nhiều đổi mới, 

công tác CCHC ngày được nâng cao. Chất lượng tham mưu được nâng lên, chú 

trọng chiều sâu, đảm bảo quy định của Pháp luật. 

Tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ công chức 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực, hồ sơ của 

công dân đều được giải quyết nhanh, gọn, đúng thủ tục, trình tự và trả hồ sơ 

đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho tổ chức và công dân.Từ đó, 

củng cố niềm tin yêu của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương. 

 



4.2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc chưa quyết liệt, chưa thực sự tạo 

nên bước đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, dẫn đến một số 

nhiệm vụ, chi tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị chưa hoàn thành. 

- Nhận thức về chương trình tổng thể cải cách hành chính của Nhà nước của 

cán bộ, công chức còn chung chung;  

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Kết quả chủ yếu đạt được 

a) Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý  

Xác định công tác xây dựng văn bản là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên 

trong những năm qua xã Thạch Thắng đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu 

sát công tác này.   

Hàng năm, UBND xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

 Công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, 

nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng quy định. 

 Công tác tự kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL được triển khai 

thường xuyên, kịp thời và đạt kết quả tích cực. Trong 10 năm, UBND xã tổ chức 

tự kiểm tra 176 văn bản có chứa yếu tổ quy phạm pháp luật. 

b) Việc tổ chức triển khai hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước. 

 Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm tổ 

chức thực hiện. Thành lập câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật hoạt động có hiệu quả. 

Số cuộc đã được tuyên truyền: 65 cuộc. Trong đó số cuộc tổ chức tập trung: 28; số 

cuộc lồng ghép 37 cuộc
2
.
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 1.2. Những tồn tại, hạn chế  

Công tác dự báo tình hình trong xây dựng văn bản QPPL, văn bản có 

chứa yếu tố QPPL còn hạn chế, việc tự kiểm tra văn bản QPPL tuy đã có 

chuyển biến nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 

 Công tác tổ chức tuyên truyền tập trung về giáo dục Pháp luật chưa được 

thực hiện thường xuyên, có lúc thiếu kịp thời. 

                                           
2
 Tuyên truyền về: Luật phòng, chống xâm hại phụ nức và trẻ em;  Luật đất đai, Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân 

gia đình, Luật tôn giáo tín ngưỡng, Luật khiếu nại tố cáo, Luật an ninh mạng; phòng chống ma túy; Luật Trẻ em; Luật 

Thủy sản;Tổng kết 15 năm Luật hòa giải cơ sở, tuyên truyền Nghị định số 34 và các văn bản QPPL khác. 



2. Cải cách thủ tục hành chính  

2.1. Kết quả đạt được 

a. Cải cách TTHC trên lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của UBND 

tỉnh, các bộ, ngành và chính phủ. 

 Các TTHC được UBND xã cập nhật thường xuyên, theo dõi, niêm yết, công 

khai thủ tục hành chính theo Quyết định của UBND tỉnh đầy đủ, kịp thời tại 

bảng niêm yết và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã 

b. Về kiểm soát TTHC 

 Công tác kiểm soát TTHC ngày càng nề nếp và hiệu quả. Hàng năm UBND 

xã đều ban hành Kế hoạch về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trên địa bàn xã. 

Việc kiểm soát thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính phí, lệ phí 

được thực hiện đầy đủ kịp thời tại bảng niêm yết và thông qua hệ thống loa 

truyền thanh của xã. Quy định phí, lệ phí hành chính cấp xã được niêm yết công 

khai, việc thu phí và lệ phí thực hiện theo quy định, theo mệnh giá chi cục thuế 

cấp. 

c) Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Phòng giao dịch một cửa được bố trí mới với diện tích 50m
2
, có bàn ghế 

cho cán bộ, công chức và bàn ghế cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; có tủ tài 

liệu, máy tính, máy Scan, tường ngăn cách giữa công chức với tổ chức, cá nhân 

khi đến làm việc. 

Cán bộ trực giao dịch, tiếp dân và trả kết quả cho nhân dân đúng quy 

định, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, hách dịch nên tạo được lề lối tác phong 

làm việc, nếp sống văn hóa cho cán bộ, công chức và nhân dân khi đến giao 

dịch, giải quyết công việc tại công sở. 

Cán bộ công chức khi tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đều có sổ 

ghi chép rõ ràng.  

Số thủ tục hành chính giải quyết trong 10 năm (Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 

30/3/2020) đã tiếp nhận và giải quyết trả công dân: Tổng hồ sơ tiếp nhận 24.044 hồ 

sơ; tổng hồ sơ đã trả 24.044 hồ sơ, trong đó đúng hạn 24.040 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ; 

số TTHC đề nghị bổ sung 02 hồ sơ;  

d) Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính trong giai đoạn 2010 - 2020. 

Không có ý kiến phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính trong giai đoạn này. 



e) Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

Hồ sơ tiếp nhận qua đường bưu chính chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hộ 

tịch. Trong 10 năm, UBND xã đã tiếp nhận 119 hồ sơ, các hồ sơ được kiểm tra, 

giải quyết đầy đủ, kịp thời. Đã ký hợp đồng giữa các bên liên quan về triển khai 

thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích trên các lĩnh vực trong thời gian tới. 

2.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Việc thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC còn hạn chế. Việc cập 

nhật, tham mưu công bố các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung 

có lúc chưa kịp thời. 

Một bộ phận người dân chưa hiểu được các quy định, quy trình, thủ tục 

giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính đã làm ảnh hưởng đến quá trình giải 

quyết công việc. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

3.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống 

tổ chức bộ máy 

Về cơ bản bộ máy được tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả, 

tránh được sự chồng chéo, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, 

không bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước 

trên địa bàn. 

Kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại đơn vị:  

+ Giảm từ 9 thôn xuống còn 5 thôn Năm 2014 sát nhập thôn Trung Nghĩa 

và Phú Nghĩa Thành thôn Trung Phú; Năm 2016 Sáp nhập thôn Đông Quý Lý 

và thôn Phú Quý thành thôn Cao Thắng, thôn Thành Công và Thôn Hồng Thái 

thành thôn Nam Thắng, sát nhập thôn Hòa Yên và thôn Hòa Lạc thành thôn 

Yên lạc
 

+ Về biên chế: Tính đến 31/12/2019, xã có 18 cán bộ, công chức.  

Kết quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

+ UBND xã đã bổ sung quy chế hoạt động của UBND xã. Sửa đối, bổ 

sung Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tổ chức rà soát lại 

những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn những người thực hiện 

nhiệm vụ khác tại thôn. 



+ Xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần 

thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại xã 

Thạch Thắng và tổ chức 6 hội nghị bàn bạc, thảo luận nhằm xây dựng, hoàn thiện 

tổ chức bộ máy đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót công việc, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng phụ cấp cho cán bộ sau khi tinh giản, sắp 

xếp; ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức các hội quần chúng đặc thù trên địa bàn xã 

Thạch Thắng, giảm từ 04 tổ chức hội đặc thù thành 01 tổ chức hội đặc thù cấp xã; 

Bộ máy ở thôn cũng sắp xếp tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 156/2019 của 

HĐND tỉnh Hà Tĩnh, giảm Bán chuyên trách ở thôn từ 27 người xuống còn 10 

người; giảm người thực hiện nhiệm vụ khác từ 77 người xuống còn 35 người. 

+ Tiến hành phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức theo hướng 

dẫn 2350/HD-UBND, ngày 08/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện. Việc bố trí, 

sử dụng cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với thực tiễn, chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

+ Hàng năm, Ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, 

công chức và tự kiếm tra, giám sát việc thực thi công vụ của mỗi bộ phận. 

+ Luân chuyển cán bộ, công chức theo NĐ 158 có 02 công chức thuộc 

các chức danh Văn phòng, Địa chính (Năm 2014 chuyển một đồng chí văn 

phòng về xã Thạch Trị, Năm 2016 chuyên đồng chí công chức văn phòng về xã 

Thạch Lưu, tiếp nhận 1 đồng chí công chức văn phòng thừ xã Thạch Văn về; 

Năm 2018 Tiếp nhận đồng chí công chức văn phòng từ Thạch Hải về; chuyển 1 

công chức Địa chính về Thạch Lưu, Tiếp nhận 1 đồng chí Địa chính từ xã 

Thạch Bàn về.). 

 + Làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với 5 người hoạt động không 

chuyên trách xin nghỉ công tác theo Nghị quyết 127/NQ-HĐND, ngày 13/12/2019 

của HĐND tỉnh;  

+ Tổ chức hợp nhất văn phòng Đảng ủy với Văn phòng UBND thành Văn 

phòng xã.  

b. Đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của UBND xã 

Ủy ban nhân dân xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy 

vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân. Mỗi việc chỉ được giao một 

người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên Ủy ban nhân dân xã 

chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công. 



Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên, sự lãnh 

đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã; phối hợp chặt chẽ giữa 

Ủy ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong quá 

trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ. 

Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, 

đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp 

thời và hiệu quả; theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, 

kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân xã. 

Cán bộ, công chức xã phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp 

của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động 

của Ủy ban nhân dân xã ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng 

chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. 

c. Về phân cấp quản lý 

Tình hình, kết quả thực hiện các quy định phân cấp; công tác kiểm tra, 

giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đã phân cấp, xử lý những vấn đề 

phân cấp sau kiểm tra. 

Việc thực hiện phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ được thực hiện 

nghiêm túc theo quy định Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND quy định quản lý 

tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức. Cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn 

của phòng Nội vụ, UBND huyện việc quản lý nhà nước tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức tại địa phương được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. 

3.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Việc sắp xếp, tinh giản một số chức danh người hoạt động không chuyên 

trách, nhóm nhiệm vụ khác bước đầu gặp nhiều khó khăn  

Kinh phí chi trả cho nhóm người thực hiện nhiệm vụ khác tại thôn còn 

thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

4.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, 

công chức 

Việc thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức được UBND 

xã đặc biệt quan tâm. Đơn vị thực hiện đúng các quy định về sử dụng, đề nghị 

bổ nhiệm, khen thường; các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức 

tại địa phương. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng lương 

trước thời hạn cho cán bộ, công chức theo đúng quy định của UBND tỉnh. 

Công tác cử đi đào tạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

được tăng cường. Hàng năm, UBND xã đều cử cán bộ, công chức đi đào tạo 



nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, đồng thời ban 

hành và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức. Từ năm 

2015 đến nay Học chuyên môn: đại học 09 đồng chí, trung cấp 05 đồng chí; Lý 

luận chính trị: trung cấp 07 đồng chí, sơ cấp 05 đồng chí; cử 97lượt cán bộ, 

công chức tham gia các khoá tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do tỉnh, huyện tổ 

chức; Phối hợp với các Phòng, ngành cấp trên tổ chức và tự tổ chức 43 đợt tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách xã thôn và người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn. 

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ,công chức được thực hiện đảm bảo 

các bước theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; Nghị định số 

88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định 56/2015/NĐ-CP; Hướng dẫn số 2750/HD-UBND-NV ngày 

23/11/2017 về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức hàng năm.  

Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đọa đức công vụ đối với cán bộ, công 

chức ngày càng được tăng cường. UBND xã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35/-

CT/TU, Kết luận 05/KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 52/QĐ-

UBND của UBND tỉnh, Chỉ thị số 33-CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quyết định 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

về việc ban hành thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội 

và hướng dẫn của cơ quan liên tại các cuộc giao ban, chào cờ đầu tháng; Triển 

khai quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tổ chức ký cam kết thực hiện 

Quyết định 52/QĐ-UBND, Quyết định 20. Giao cho văn phòng UBND xã theo 

dõi cung cấp và công khai số điện thoại đường dây nóng; thực hiện chấm công, 

sổ theo dõi đúng quy định kết thúc tuần làm việc niêm yết kết quả chấm công tại 

bảng công khai. Tổng hợp kết quả từng tháng để có cơ sở xem xét, xếp loại hàng 

tháng và cuối năm. 

b) Về cơ cấu, chất lượng cán bộ, công chức: 

Hiện nay, UBND xã có 19 CBCC và 02 công an chính quy. Trong đó cán 

bộ có 9 người chiếm tỷ lệ 47,4%, công chức 10 người chiếm tỷ lệ 52,6%.Trình 

độ chuyên môn: Thạc sỹ 1 đồng chí chiếm tỷ lệ 5% Đại học 12 người, chiếm tỷ 

lệ 63,2%; trình độ trung cấp: 5 người, chiếm tỷ lệ 26,3%. Trình độ chính trị:; 

Trung cấp: 11 người; sơ cấp 8 người. 

4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 



Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân chưa cao. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Kết quả chủ yếu đạt được 

a) Tình hình triển khai các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, 

chính sách an sinh xã hội  

Xây dựng và ban hành tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của 

UBND xã theo định mức đề ra.  

Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính; Thực hiện 

tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng kinh phí hiệu quả. Các biện pháp đã thực hiện đó 

là thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, Nghị quyết phân bổ đầu năm trong quá 

trình thực hiện nếu có phát sinh thì xin ý kiến của các thường trực. 

Phân bổ, cấp kinh phí hoạt động cho các lĩnh vực, bộ phận kịp thời, thủ 

tục thanh toán nhanh gọn. 

Thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội: Chính 

sách đối với người nghèo; người có công với cách mạng, các đối tượng già cả, 

neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi… 

b) Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan Nhà nước 

Thực hiện nghiêm túc Nghị định 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 

và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và văn bản hướng 

dẫn của các cấp. Tuân thủ nguyên tắc, quản lý chặt chẽ biên chế, tiết kiệm tối đa 

các khoản chi thường xuyên, tăng thu nhập cho người lao động.  

c) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo 

dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao trên địa 

bàn xã 

Trong những năm qua, công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để 

phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể 

thao trên địa bàn xã được chú trọng. UBND xã đã thực hiện có hiệu quả các 

chủ trương, chính sách của cấp trên đồng thời, căn cứ vào điều kiện thực tế của 

địa phương, luôn dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế 

hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao những sự quan tâm đặc biệt thông qua 

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và quyết định về 

việc ban hành một số chính sách tạm thời hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hàng 

năm. Trung bình hàng năm ngân sách xã dành hơn 550 triệu đồng để thực hiện 

các chính sách này. 



5.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ gặp khó khăn do sự khác biệt giữa 

quy định của Nhà nước và ngân sách đáp ứng của địa phương. Định mức ngân 

sách cấp trên giao thấp, không đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

 6. Hiện đại hóa nền hành chính 

 6.1. Kết quả chủ yếu đạt được 

a) Việc ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin: 

Hàng năm, UBND xã xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin; chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng 

tiến độ, chất lượng. 

b) Kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin 

100% các cán bộ, công chức được trang bị máy tính, kết nối mạng LAN, 

Internet đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị. Kỹ năng khai thác máy tính 

ngày càng được nâng lên. Năm 2015, 75% cán bộ, công chức sử dụng thành 

thạo máy tính, Internet và các phần mềm phục vụ công vụ đến năm 2019, tỷ lệ 

này đạt 100%. 

Đã áp dụng có hiệu quả phần mềm Gửi nhận văn bản, Mail Hà Tĩnh, phần 

mềm hồ sơ công việc, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, kê khai bảo hiểm y tế, 

tin nhắn công vụ và một số phần mềm chuyên môn khác vào việc thực thi nhiệm 

vụ của địa phương. 

c) Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001: 2015 

Hàng năm, UBND xã đã chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 

(2015) trong hoạt động của đơn vị. 

Hiện nay, xã đã áp dụng và đang từng bước duy trì, nâng cấp hệ thống, 

đảm bảo 100% cán bộ, công chức đều xây dựng quy trình chuyên môn theo tiêu 

chuẩn ISO trong giải quyết TTHC. 

6.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Người dân và doanh nghiệp khai thác cổng thông tin điện tử của cơ quan 

hành chính nhà nước chưa phổ biến. 

Việc xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001: 2015 đối với một số lĩnh vực không thuộc bộ thủ tục hành chính còn lúng 

túng.  



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ 

NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

1. Những kết quả tích cực đã đạt được 

 Phương thức lãnh đạo, điều hành có nhiều đổi mới, công tác CCHC ngày 

được nâng cao. Chất lượng tham mưu được nâng lên, chú trọng chiều sâu, đảm 

bảo quy định của Pháp luật. Các nhiệm vụ trọng tâm của CCHC đã được triển 

khai đồng bộ, kịp thời đến từng lĩnh vực, từng cán bộ, công chức trong thực hiện 

nhiệm vụ. 

 Việc tự kiểm tra CCHC được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và có 

hiệu quả; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc 

phục. 

 Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận 

thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã, cấp thôn và nhân dân trên địa bàn về công tác CCHC, về chính trị, kinh tế - 

văn hóa, quốc phòng - an ninh.  

 Công tác cải cách TTHC được chú trọng đẩy mạnh, góp phần nâng cao 

chất lượng phục vụ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

 Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đã nâng cao hiệu quả 

bộ máy quản lý hành chính nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn được chú trọng; việc siết 

chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, 

công chức được quan tâm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và thái độ 

trong thực thi nhiệm vụ. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

 Công tác CCHC tuy đã được quan tâm, tuy nhiên chưa đồng đều, chưa 

được xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

 Sự phối hợp công tác giữa chính quyền với các đoàn thể, giữa các bộ 

phận, lĩnh vực liên quan lúc thiếu đồng bộ dẫn đến tình trạng bị động, vướng 

mắc trong xử lý công việc. 

 Một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, văn hóa công sở; đi cơ sở giải quyết hiệu quả chưa cao; trách 

nhiệm trước công việc, trước nhân dân còn hạn chế. 

Quy trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

900:2015 mới áp dụng nên bước đầu còn lúng túng, triển khai thực hiện chưa 

rộng về quy mô, chưa hiệu quả về chất lượng.  

  Việc thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy còn bất cập. Một 

số văn bản chỉ đạo liên quan đến chế độ chính sách của cấp trên thay đổi thường 

xuyên, việc hướng dẫn thực hiện thiếu kịp thời, chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với 

một số bộ phận cán bộ như người hoạt động không chuyên trách xã, người thực 



hiện nhiệm vụ khác khi cần động ở thôn thấp làm ảnh hưởng đến tâm lý, đời 

sống của cán bộ, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình bố trí, sắp xếp bộ 

máy, chi trả chế độ và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

  3. Những bài học kinh nghiệm 

Nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính trong 

công tác CCHC, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện CCHC để đạt được hiệu quả cao.  

Theo thẩm quyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, 

đơn vị, cá nhân làm tốt; nhẳc nhở, phê bình đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân 

còn nhiều hạn chế, thiếu sót. 

Cần đổi mới nhận thức trong các cấp uỷ, chính quyền về CCHC; xác định 

CCHC phải là khâu đột phá cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời 

xem công tác CCHC là một trong nhừng nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và 

liên tục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. 

Cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong Cải cách hành chính và 

xây dựng chương tình, kế hoạch dài hạn hoặc hàng năm cụ thể, chi tiết, trong 

đó có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận 

cao trong hệ thống chính trị, tạo sự phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc 

giữa các bộ phận liên quan. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về CCHC trong hệ 

thống chính trị và ngoài xã hội nhằm tạo nhận thức đầy đủ và sâu sắc trong 

từng cán bộ và nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho người dân thể hiện tốt vai 

trò giám sát đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, các dịch vụ công 

và cơ quan hành chính nhà nước. Phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng 

hợp của cả hệ thống chính trị trong công cuộc CCHC. 

Đầu tư thỏa đáng các điều kiện thiết yếu cho CCHC như cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhằm từng bước hiện đại hoá công sở, nâng cao chất lượng dịch 

vụ công để phục vụ tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. 

Thường xuyên tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân khi về giao dịch bằng nhiều hình thức và xem Đây là phép 

thử hiệu quả nhất về chất lượng Cải cách hành chính của đơn vị. 

Phần thứ hai 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

  

1. Về công tác chỉ đạo điều hành 



Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 

08/11/2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 35/-CT/TU, Kết luận 05/KL/TU của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 33-CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy, Quyết 

định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ 

trang.Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND về ban hành quy định trách nhiệm 

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh về thực hiện CCHC. 

Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC trên các lĩnh vực: 

thể chế; thủ tục hành chính; Cán bộ, công chức; tài chính công và công nghệ 

thông tin; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ cán 

bộ công chức. 

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, phát triển đa dạng 

các hình thức tuyên truyền. 

 2. Về cải cách thể chế 

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL, trong đó chú 

trọng tới việc dự báo các chính sách, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành 

văn bản, để các quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, thiết lập được môi 

trường pháp lý bình đẳng, trong sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp. 

Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với kiểm tra văn bản 

QPPL và kiểm soát TTHC. 

 3. Về cải cách thủ tục hành chính 

Tăng cường công tác kiểm soát TTHC; xây dựng và thực hiện nghiêm túc 

kế hoạch đơn giản hóa TTHC. 

Tiếp tục rà soát, công bố, niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC 

mới ban hành hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo Quyết định 

của UBND tỉnh.  

 4. Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. 

Tiếp tục thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ và Nghị quyết 156 của 

HĐND tỉnh gắn với thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, Nghị 

định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác.  

 5. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

Xây dựng đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã, thôn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ 

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức, người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, ở thôn.  



Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức. 

Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức sát đúng với vị trí, việc 

làm. 

 6. Về cải cách tài chính công 

Thực hiện nghiêm túc Nghị định 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 và 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và văn bản hướng dẫn 

của các cấp. Tuân thủ nguyên tắc, quản lý chặt chẽ biên chế, tiết kiệm tối đa các 

khoản chi thường xuyên, tăng thu nhập cho người lao động. 

 7. Về hiện đại hóa nền hành chính 

Xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm; 

chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất 

lượng. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn 

người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu 

chính công ích tại địa phương để nhân dân nắm bắt kịp thời. 

 Tiếp tục duy trì và cải tiến quy trình chuyên môn trong hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

Phần thứ ba 

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với tỉnh 

Tiếp tục quan tâm mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, 

công chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và công chức kiểm soát thủ tục hành 

chính.  

2. Đối với huyện 

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nếu thực hiện bài bản, đúng 

quy trình sẽ có tác động tích cực, mạnh mẽ đến hoạt động của đơn vị, tuy nhiên 

các nội dung liên quan phức tạp, khó hiểu. Đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp 

tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nội dung này. 

- Việc áp dụng dịch vụ công điện tử giúp cơ quan Nhà nước giảm tải được 

áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn. Qua 

đó, người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời 

gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc ứng dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với cấp xã còn gặp nhiều khó khăn đặc 

biệt về mặt kinh phí. Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, đầu tư, hỗ 

trợ các dự án về lĩnh vực này giúp địa phương thuận tiện trong quá trình triển 

khai thực hiện. 



Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 

2011 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Uỷ ban nhân dân xã Thạch 

Thắng./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 

- BTV Đảng uỷ; 

- TT HĐND - UBMTTQ xã;  

- Lãnh đạo UBND; 

- CB, CC xã; 

- Lưu: VP. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 1 

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính  

 (Ban hành Kèm theo Báo cáo số 07/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND xã) 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

1 
Số lượng văn bản chỉ đạo, 

điều hành 
34 47 55 58 62 13 

2 
Số lượng tổ chức, bộ phận tự 

kiểm tra CCHC 
8 7 10 13 2 4 

3 Tuyên truyền CCHC       

- 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 

CCHC (Có tổ chức  = 1; 

Không tổ chức = 0) 

0 0 0 0 0 0 

- 

Số lượng bản tin chuyên đề 

CCHC trên đài PT-TH huyện, 

(nếu có) 

      

- 
Số lớp tập huấn chuyên đề 

CCHC (nếu có) 
1 2 2 3 5 0 

- 

Xây dựng chuyên mục CCHC 

trên Trang/Cổng TTĐT của 

cơ quan, đơn vị (Có xây dựng 

= 1; Không xây dựng = 0) 

0 0 0 2 5 1 

- 
Hình thức tuyên truyền 

CCHC khác (nếu có). 
      

4 

Số lượng mô hình, sáng kiến 

CCHC được triển khai áp 

dụng 

0 0 2 2 2 0 

5 
Xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí 

đánh giá CCHC cấp xã 
1 1 1 1 1 1 

6 
Đo lường sự hài lòng của 

người dân, tổ chức (nếu có) 
1 1 1 1 1 1 

- Số lượng dịch vụ đã khảo sát 2 3 3 5 5 5 



STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

- Số lượng mẫu đã khảo sát 150 172 190 330 380 33 

- Mức độ hài lòng chung 95,3 97,1 98,6 99,3 98,7 100 



Phụ lục 2 

Thống kê các nhiệm vụ tại lĩnh vực cải cách thể chế của xã Thạch Thắng 

(Ban hành Kèm theo Báo cáo số 07/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND xã) 

STT Nhiệm vụ/tiêu chí 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 

31/3) 

1 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) chủ trì soạn 

thảo đã được ban hành 
0 0 0 0 0 0 

Chia theo tên 

loại VBQPPL 

Nghị quyết của Hội đồng nhân cấp huyện       

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện       

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã       

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã       

2 
Số VBQPPL được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới sau rà soát 
      

3 
Số VBQPPL đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát 
      

4 Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền       

5 Số VBQPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền       

6 Số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được       



STT Nhiệm vụ/tiêu chí 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 

31/3) 

xử lý 

7 
Văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa quy phạm 

pháp luật 
5 5 8 6 6 3 
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Phụ lục 3 

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính của xã Thạch 

Thắng 

(Ban hành Kèm theo Báo cáo số 07/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND xã) 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 

31/3) 

1.  

Tổng số TTHC của các ban, phòng, 

ngành cấp huyện và các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn huyện 

      

 
Số TTHC do tỉnh ban hành (được 

giao trong Luật)  (nếu có) 
      

2.  

Số TTHC được đơn giản hóa sau rà 

soát (theo thẩm quyền của cơ quan, 

đơn vị, như: giảm thời gian giải 

quyết…) 

      

3.  

Số lượng thủ tục hành chính được 

công khai đầy đủ, đúng quy định 

trên Cổng/ Trang Thông tin điện tử 

      

4.  
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông 
      

- 

Số lượng TTHC thực hiện được giải 

quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kế quả  

1833 524 2071 2082 2234 156 

- 
Số lượng TTHC được giải quyết theo 

cơ chế một cửa liên thông cùng cấp 
      

- 

Số lượng TTHC hoặc nhóm TTHC 

được giải quyết theo hình thức liên 

thông giữa các cấp chính quyền 

72 76 81 89 99 45 

- Số TTHC đã thực hiện 4 tại chỗ 1766 2777 1073 1877 2342 370 

5.  Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC       
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STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 

31/3) 

- 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng 

hẹn (đã tiếp nhận/đã trả đúng hẹn) 
99,6 99,7 99,9 99,9 100 100 

6.  
Tiếp nhận và xử lý PAKN về 

TTHC 
0 0 0 0 0 0 

- 
Số lượng PAKN đã tiếp nhận trong 

năm 
      

- 
Số lượng PAKN đã giải quyết trong 

năm 
      

- 

Số lượng PAKN được xử lý và đã 

công khai kết quả trả lời trên Cổng 

TTĐT 
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Phụ lục 4 

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng  

đội ngũ cán bộ, công chức xã 

(Ban hành Kèm theo Báo cáo số 07/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND xã) 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

1.  
Tổng số biên chế cán bộ, 

công chức  
21 21 19 18 18 19 

- Tổng số được giao 21 21 21 21 18 18 

- Tổng số có mặt 21 21 19 18 18 19 

2.  Tổng số biên chế viên chức       

- Tổng số được giao       

- Tổng số có mặt       

3.  

Số công chức được tuyển 

dụng theo hình thức thi cạnh 

tranh 

      

4.  

Số công chức được bổ 

nhiệm vào các chức danh 

lãnh đạo, quản lý thông qua 

thi tuyển cạnh tranh 

      

5.  

Số lượng cán bộ, công 

chức được tinh giản biên 

chế 

 1     

6.  

Số lượng công chức được 

bổi dưỡng, tập huấn hàng 

năm 

21 21 19 18 18 19 

7.  
Số lượng viên chức được bổi 

dưỡng, tập huấn hàng năm 
      

8.  
Số lượng các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng 
7 9 8 10 10   
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Phụ lục 5 

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực cải cách tài chính công  

      (Ban hành kèm theo Báo cáo số 07/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND xã) 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(tính đến 

31/3) 

1 
Số cơ quan hành chính 

thực hiện cơ chế tự chủ  
1 1 1 1 1 1 

2 

Số đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở thực 

hiện cơ chế tự chủ  

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi 

đầu tư 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

một phần chi thường 

xuyên 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công do Nhà 

nước bảo đảm chi 

thường xuyên 

      

3 

Số đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở thực 

hiện cơ chế tự chủ  

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi 

đầu tư 

      

- Số lượng đơn vị sự       
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STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(tính đến 

31/3) 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên 

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

một phần chi thường 

xuyên 

      

4 

Số đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND 

cấp huyện thực hiện cơ 

chế tự chủ  

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi 

đầu tư 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

một phần chi thường 

xuyên 

      

5 

Số tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập thực 

hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm theo 

Nghị định số 

54/2016/NĐ-CP 
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Phụ lục 6 

Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực hiện đại hóa hành chính xã Thạch Thắng 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 07/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND xã) 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

1.  

Tỷ lệ văn bản hành chính 

được trao đổi dưới dạng 

điện tử 

60% 66% 73% 88% 96,3% 99,3% 

2.  
Số đơn vị kết nối Trục 

liên thông VBQG 
      

3.  

Số lượng văn bản nhận 

trên Trục liên thông của 

tỉnh và VBQG 

      

4.  

Số lượng văn bản gửi 

trên Trục liên thông của 

tỉnh và VBQG 

      

5.  Số lượng chữ ký số       

6.  
Tỷ lệ công chức có hộp 

thư điện tử 
81% 90,5% 94,5% 94,7% 100% 100% 

7.  

Số các ban, phòng, 

ngành cấp huyện và các 

cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn 

huyệntriển khai ứng 

dụng phần mềm quản lý 

văn bản  

      

8.  

Số các ban, phòng, 

ngành cấp huyện và các 

cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn huyện 

(mạng LAN) để trao đổi 

công việc 

      

9.  Số các ban, phòng, 

ngành cấp huyện và các 
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STT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn 

huyệncó Cổng/Trang 

Thông tin điện tử 

10.  

Số dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 

4 

      

11.  

Tỷ lệ dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 

4 có phát sinh hồ sơ 

      

12.  

Số các ban, phòng, 

ngành cấp huyện và các 

cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn huyện 

sử dụng phần mềm dịch 

vụ công trực tuyến 

      

13.  

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

qua hệ thống một cửa 

điện tử 

0 0 0 90,8 100% 100% 

14.  

Số cơ các ban, phòng, 

ngành cấp huyện và các 

cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn 

huyệncó bản Công bố 

ISO 
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Phụ lục 7 

Đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính nhà nước  

trên địa bàn xã 

(Ban hành Kèm theo Báo cáo số 07/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND xã) 

STT Các mục tiêu cải cách 

Đánh giá 

kết quả   

đạt được 

(Đạt/Không 

đạt) 

1.  

Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải 

cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; mỗi năm đều có 

tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải 

quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đạt 

2.  

Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng 

của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức 

trên 80% vào năm 2020 

Đạt 

3.  

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị để không còn sự 

chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn 

Đạt 

4.  

Chuyển giao những công việc mà cơ quan hành chính nhà 

nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các 

tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận 

 

5.  
Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020 
Đạt 

6.  

Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp 

công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 

80% vào năm 2020  

 

7.  

Đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ 

trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và 

phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ 

quan, đơn vị có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm; 

Đạt 

8.  
Đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới 

dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử 

Không đạt 
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STT Các mục tiêu cải cách 

Đánh giá 

kết quả   

đạt được 

(Đạt/Không 

đạt) 

dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu 

điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu 

hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được 

thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên 

các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch 

vụ công được cung cấp trực tuyến trên Mạng thông tin điện 

tử hành chính ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, 

phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa 

trên nhiều phương tiện khác nhau 

9.  

Các trang tin, cổng thông tin điện tử hoàn thành việc kết nối 

với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, hình thành đầy đủ 

Mạng thông tin điện tử hành chính trên Internet 

 

10.  

20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống 

thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện 

tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin 

của các cơ quan 

Không đạt 

11.  

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính của từng bộ, ngành đạt từ 20% trở lên; 

tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của 

các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 

thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử  

Không đạt 

12.  

Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 

50% Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh cung cấp giao diện cho các 

thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc 

mắc cho người dân, doanh nghiệp; 50% cơ quan nhà nước 

công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến; 100% Cổng Thông tin điện tử công khai 

thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 

số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính 

phủ; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền 

tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ 

công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của 

Không đạt 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-43-2011-nd-cp-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-125408.aspx
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STT Các mục tiêu cải cách 

Đánh giá 

kết quả   

đạt được 

(Đạt/Không 

đạt) 

người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% 

dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. 

13.  

100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, 

ngành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản 

quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản 

trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy 

định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ 

công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp 

huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi 

trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội 

dung mật). 

Đạt 

14.  

Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung 

mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc 

gia. 

Đạt 

15.  

Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử 

dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp 

và xử lý công việc, văn phòng điện tử. 

Đạt 

16.  
100% cơ quan kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 
Đạt 
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