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Kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I 

Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 

 

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

1. Công tác xây dựng kế hoạch và các văn bản liên quan: 

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

công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020 

nên ngay từ đầu năm, để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động ban hành Kế hoạch Cải 

cách hành chính năm 2020, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; Tự kiểm tra cải cách hành chính và 6 kế hoạch liên quan 

đến quản lý văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính và chi tiêu nội bộ. Ban hành 

05thông báo, 2 công văn chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính:  

Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 10/01/2020 về cải cách hành chính năm 

2020; kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 20/01/2020 về số hóa, cấp nhật dữ liệu 

hộ tịch từ sổ hộ tịch; kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 30/01/2020 về thực hiện 

nhiệm vụ Tư pháp năm 2020; kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 30/01/2020 về 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2020; kế hoạch số 

13/KH-UBND ngày 06/02/2020 về thực hiện kỷ luật hành chính 2020; kế hoạch 

số 14/KH-UBND ngày 06/02/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020; kế hoạch số 

15/KH-UBND ngày 10/02/2020 về phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2020; kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 10/02/2020 về nâng cao Hệ thống 

QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 

14/02/2020 về tự kiểm tra CCHC năm 2020; kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

14/02/2020 về tự kiểm tra công vụ năm 2020.    

 Sau khi có kế hoạch, văn bản của UBND xã cán bộ, công chức đã tổ chức 

thực hiện. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC: 

 Ngay sau khi có kế hoạch, UBND xã đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế 

hoạch CCHC năm 2020; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận phụ trách 

tham mưu thực hiện kế hoạch đồng thời tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ trọng 

tâm về CCHC đến tận thôn xóm, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đầu tháng, Đảng 
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ủy tổ chức chào cờ, giao ban với các ngành, UBMTTQ và Bí thư chi bộ, thôn 

trưởng trong toàn xã để đánh giá, phản ánh việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai 

chương trình công tác tháng tới. UBND xã xây dựng kế hoạch hoạt động, đồng 

thời đăng ký nhiệm vụ trong tháng với UBND huyện. Tổ chức giao ban vào 

ngày thứ hai đầu tuần, đánh giá rà soát các nhiệm vụ đã được thực hiện tuần qua 

và triển khai nhiệm vụ tuần tới, chú trọng chất lượng các cuộc họp và chấp hành 

giờ giấc công sở, giải quyết tốt các đơn thư kiến nghị của công dân. Hàng tuần 

đều lên lịch làm việc cụ thể tại bảng tin của chính quyền. 

3. Về công tác tuyên truyền 

Công tác tuyên tuyền về cải cách hành chính được chú trọng bằng nhiều 

hình thức. Thông qua đài phát thanh, các cuộc họp chi bộ, Đảng bộ, họp dân, 

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, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác cải 

cách hành chính từng bước được chấn chỉnh, dần đi vào nền nếp. Trong quá I 

năm 2020 đã ban hành 15 văn bản tuyên truyền về cải cách hành chính. 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được phổ biến rộng rãi thông 

qua hệ thống truyền thanh của xã và được các thôn thông báo rộng rãi trên hệ 

thống truyền thanh của thôn. Ngoài ra, các ban ngành còn tổ chức tuyên truyền 

thông tin qua các hội nghị của các tổ chức, ban, ngành. Nhờ cách tuyên truyền 

rộng rãi qua nhiều hình thức mà việc nắm bắt thông tin để thực hiện các chủ 

trương, chính sách cơ bản được đảm bảo. 

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

 1. Về cải cách thể chế 

 Bắt đầu từ ngày 05/3/2011 thể thức văn bản được soạn thảo theo quy định 

của Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn 

thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính; 

Sổ theo dõi, cập nhật văn bản đi, đến qua phền mềm hồ sơ công việc được 

thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. 

  Lưu trữ văn bản: Theo thứ tự thời gian và từng loại văn bản; 

 Thẩm quyền ký và ban hành: Chủ tịch, PCT HĐND xã và Chủ tịch 

UBND, Phó Chủ tịch UBND xã. 

 Công tác quản lý hồ sơ, kiểm tra văn bản được thực hiện nghiêm túc. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính 

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí để cá nhân, tổ chức 

theo dõi và giám sát việc thực hiện của cơ quan nhà nước; Công khai địa chỉ tiếp 

nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

của UBND tỉnh. 
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Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã được thực hiện tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Giải quyết kịp thời  các thủ tục hành 

chính. 

Tính đến nay đã tiếp nhận 104 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết hồ sơ. Trong đó: 

đã giải quyết 104 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%   

3. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức 

 - Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo 

quy định. 

- Chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ ốm đau, dưỡng sức, thai sản thực hiện 

nghiêm túc, đóng quy định.  

- Chế độ BHXH được thực hiện một cách đầy đủ, đảm bảo cho các đối 

tượng.  

- Chế độ chính sách cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo thực hiện 

còn hạn chế do ngân sách địa phương khó khăn, không đáp ứng nhu cầu 

- Chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ không 

chuyên trách, những người hoạt động ở thôn đều thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng 

quy định. 

- Tiếp tục 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; 

ký cam kết thực hiện Quyết định 52/QĐ-UBND, giao cho văn phòng thống kê 

phụ trách công tác nội vụ 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 công sở. 

Qua chấm công theo dõi quý I/2020 cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật kỷ 

cương hành chính: có 11 cán bộ, công chức đi chậm giờ. 

- Việc chấp hành sự phân công, phân nhiệm của lãnh đạo đối với cán bộ, 

công chức đã được thực hiện một cách nghiêm túc. 

- Công tác kiểm tra, giám sát từng bước được chấn chỉnh, nâng cao.  

 4. Cải cách tài chính công 

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đã ban hành 

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 21/01/2020. 

 - Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP. 

 - Tăng cường ứng dụng các phần mền vào công tác quản lý của đơn vị 

như: phần mền quản lý tài sản, phân mềm kê khai thuế…. 
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5. Hiện đại hóa nền hành chính 

 - Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND xã được quan tâm; 

đầu tư mua sắm trang thiết bị máy tính. Đã xây dựng kế hoạch mua sắm cơ sở 

vật chất năm 2020 và tổ chức thực hiện. Tiếp tục đôn đốc các bộ phận chuyên 

môn, tổ chức đoàn thể thực hiện kế hoạch nâng cao Hệ thông quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

- Hiện nay, toàn xã có 22 máy tính. Tất cả các máy đều đã kết nối internet. 

Ứng dụng phần mềm: Gửi nhận văn bản, Mail Hà Tĩnh, phần mềm kế toán, quản 

lý hồ sơ cán bộ, công chức, phầm mềm kê khai bảo hiểm y tế... 

- Đa số cán bộ, công chức đã sử dụng các phần mềm ứng dụng như Word, 

Excel vào công việc. 

- Công tác tra cứu văn bản trên mạng Internet được công chức thực hiện 

thường xuyên để tìm hiểu thông tin phục vụ công việc chuyên môn và tra cứu 

một số thông tin cần thiết. 

    6. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

 - Tiếp nhận 02 công chức về công tác tại xã; Ban hành Quyết định kiện 

toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Các loại thủ tục và quy định phí, lệ phí hành chính cấp xã được niêm yết 

công khai, việc thu phí và lệ phí đang thực hiện theo quy định, theo mệnh giá chi 

cục thuế cấp. 

- 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. 

- Đã vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ của công dân: Có một số công chức 

vào sổ chưa đầy đủ, chưa viết phiếu hẹn, phiếu hướng dẫn đầy đủ cho công dân 

- Đã bố trí công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ và 

đảm bảo theo quy định. 

- Cập nhật hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử kịp thời, đầy đủ, đúng 

quy trình. 

III. ƢU ĐIỂM, TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Ƣu điểm 

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính, 

thực hiện nghiêm bộ thủ tục hành chính sau cắt giảm được UBND tỉnh công bố. 

Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo và đã đi vào nề nếp; chất lượng, hiệu quả công việc ngày một rõ nét 

hơn; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng lên; việc công 

khai và giải quyết các thủ tục hành chính ngày một tốt hơn. 
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 Kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt và đi vào nề nếp; việc ứng 

dụng CNTT  được đẩy mạnh, hiệu quả.  

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc 

  Công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. 

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

giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính nên đã tổ thái độ với cán bộ, công 

chức, gây khó khăn trong quá trình giải quyết công việc. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2020. 

2. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC:  

- Triển khai đầy đủ, kịp thời quy định pháp luật, các quy định, hướng dẫn 

của UBND huyện về quản lý, sử dụng công chức, viên chức.  

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ, công chức UBND xã.  

3. Thành lập đoàn tự kiểm tra CCHC, thực thi công vụ năm 2020 

4. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

5. Nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ 

thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 52 của UBND tỉnh 

và Chỉ thị 33 của BTV Huyện ủy. 

6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành; Thông tư 

13/2019/TT-BNV về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Đối thoại 

giữa chính quyền với nhân dân thôn Đồng Giang.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I, phương 

hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 của UBND xã Thạch Thắng. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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