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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính quý I năm 2022  

trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh 

 

Thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ theo quy định của 

UBND tỉnh; UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo công tác cải cách hành chính quý I 

năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

về Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh năm 2022; Công văn số 

182/UBND-NV ngày 18/02/2022 về việc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021; Công văn số 72/UBND-NV 

ngày 18/01/2022 về việc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến 

kết quả Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021; Báo cáo số 02/BC-NV 

ngày 10/01/2022 của Phòng Nội vụ huyện về giải pháp thực hiện công tác cải cách 

hành chính năm 2022; đến nay, đã hoàn thành 1/4 nhiệm vụ trong Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2022 của huyện. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 

kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị, đồng thời triển khai nhiệm vụ 

cải cách hành chính theo nhiệm vụ được giao của huyện.  

Về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính: Trên cơ sở Kế 

hoạch số 103/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện truyền thông về cải 

cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng 

đến năm 2030, UBND huyện tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền các văn bản 

chỉ đạo về cải cách hành chính của UBND tỉnh, UBND huyện bằng nhiều hình thức 

như thông qua Hội nghị; trên hệ thống truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh cấp 

xã và Trang thông tin điện tử huyện; công khai bộ thủ tục hành chính, số điện thoại 

đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện, cấp xã; xây dựng chuyên mục “Trả lời công dân”, … để tiếp nhận 

và giải quyết nhanh chóng, đầy đủ, chi tiết các phản ánh, vướng mắc của tổ chức, 

công dân. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Cải cách thể chế 

Về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Từ ngày 15/12/2021 

đến ngày 14/3/2022, HĐND và UBND các cấp đã ban hành 12 văn bản quy phạm 

pháp luật (cấp huyện: 03 văn bản, cấp xã: 09 văn bản); thẩm định 05 văn bản quy 

phạm pháp luật; kiểm tra 08 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND 05/09 xã, thị 

trấn. 100% các văn bản được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và 

đảm bảo chất lượng, phù hợp với các quy định hiện hành và các văn bản của cơ 

quan Nhà nước cấp trên. 

Về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: UBND huyện 

đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 về Kế hoạch thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 

2022 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh 

Về thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: UBND huyện đã 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức như thông qua các 

hội nghị, đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, lập chuyên mục trên đài 

truyền thanh huyện,… bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế 

của đơn vị mình tổ chức hình thức cho phù hợp. 

Về kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện 

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND huyện về Kế hoạch 

kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện; công 

tác rà soát được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đúng theo quy định của pháp 

luật. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản của HĐND và 

UBND huyện ban hành năm 2021 là 10 văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết 

của HĐND huyện). Kết quả rà soát có 03 văn bản được xác định hết hiệu lực toàn 

bộ, 01 văn bản được xác định hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 266/QĐ-

UBND ngày 15/02/2022 của UBND huyện về việc công bố danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND huyện hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần 

năm 2021. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính  

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện kiểm soát 

thủ tục hành chính, cụ thể
1
. 

                                                      
1
 - Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 ban hành Quy định thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành 

chính Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 

- Thông báo số 123/TB-UBND ngày 27/12/2021 về việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện hồ sơ 

thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. 

- Công văn số 1623/UBND-VP ngày 31/12/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến 

phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính. 

- Công văn số 05/UBND-VP ngày 04/01/2022 về việc đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh 

giá năm 2022. 
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- Về số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện: 

Tổng số thủ tục hành chính cấp huyện 337, cấp xã 165. 

- Về kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính: 

+ Cơ sở vật chất của bộ phận một cửa các cấp được trang bị đầy đủ: máy vi 

tính có kết nối mạng, máy in, máy phô tô, máy scan, ghế ngồi cho công dân, máy 

đánh giá mức độ hài lòng, bình nước nóng lạnh, camera,…  

+ Sử dụng Phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

cho công dân; các công chức chuyên môn thường xuyên trao đổi và phối hợp trong 

công việc. Hàng tháng, mỗi cán bộ, công chức thuộc Bộ phận một cửa cấp huyện, 

cấp xã đều được hưởng phụ cấp theo quy định.  

+ Các thủ tục hành chính mới được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đều được niêm yết công khai tại cơ quan 

chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, 

xã và Trang thông tin điện tử huyện về: Trình tự, cách thức thực hiện; lệ phí; thành 

phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng, cơ quan thực hiện đảm bảo cho tổ chức, 

công dân có thể dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện. 

+ Chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân 

đối với các thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi chuyên mục hỏi - 

đáp trên Trang thông tin điện tử huyện, mở hòm thư góp ý, công khai số điện thoại 

đường dây nóng… tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc giải 

quyết những thắc mắc và phản ảnh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Tổ chức tiếp 

                                                                                                                                                                            
- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 về thành lập Tổ kiểm tra công tác triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

- Công văn số 132/UBND-VP ngày 08/02/2022 về việc triển khai thực hiện Công văn số 37/STTTT-BCVT&CNTT 

ngày 11/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Công văn số 137/UBND-VP ngày 09/02/2022 về việc thực hiện quy trình thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ 

khác tại Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã. 

- Kế hoạch số 03/KH-TKT ngày 09/02/2022 về kiểm tra công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 về công khai Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Công văn số 192/UBND-VP ngày 21/02/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

- Công văn số 193/UBND-VP ngày 21/02/2022 về việc làm rõ số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh ở mức rất 

thấp. 

- Công văn số 206/UBND-VP ngày 25/02/2022 về việc tiếp tục thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, 

lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4. 

- Công văn số 245/UBND-VP ngày 07/3/2022 về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử quý I năm 2022 thông qua “Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ” 

- Công văn số 249/UBND-VP ngày 08/3/2022 về việc không cho phép chuyển bước đối với các hồ sơ trễ hẹn không 

đính kèm thư xin lỗi trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. 
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công dân thường xuyên để lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của 

nhân dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả, trong quý I 

năm 2022, huyện không có phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến các quy 

định thủ tục hành chính. 

+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 

14/3/2022 trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử như sau: đã tiếp nhận 4.035 hồ 

sơ thủ tục hành chính, trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết là 3.969 (giải quyết 

trước hạn là 3.936 hồ sơ, đúng hạn 11 hồ sơ, quá hạn 22 hồ sơ), số lượng hồ sơ 

đang giải quyết là 66 hồ sơ (trong hạn 66 hồ sơ và quá hạn 0 hồ sơ). 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

UBND huyện ban hành Công văn số 16/UBND-NV ngày 05/01/2022 về việc 

triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ đến nay đã có 10/13
2
 cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện đã tiến hành lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (viết tắt là Quyết định), 

trong đó có 03 cơ quan: Phòng Nội vụ
3
, Phòng Dân tộc

4
, Phòng Tư pháp

5
 đã được 

ban hành Quyết định.  

Trên cơ sở Quyết định số 5190/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022; Ngày 

31/12/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3060/QĐ-UBND về việc 

giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022. Việc 

quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện 

được thực hiện theo đúng quy định.  

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định và 

một số văn bản quy định theo pháp luật hiện hành, UBND huyện đã tổ chức thực 

hiện việc phân cấp theo đúng quy định.  

4. Cải cách chế độ công vụ 

Về kết quả thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt công chức, viên chức: 

Chủ tịch UBND huyện đã quyết định bổ nhiệm lại 01 lãnh đạo, quản lý cấp phòng
6
, 

và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 09 cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào 

                                                      
2
 Còn 03 cơ quan đang chờ Thông tư hướng dẫn. 

3
 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021. 

4
 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022. 

5
 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022. 

6
 Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 14/3/2022. 
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tạo thuộc huyện, trong đó điều động và bổ nhiệm mới 06 người
7
, bổ nhiệm lại 03 

người
8
.  

Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức: Đăng ký 

06 cán bộ, công chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính
9
; 08 công 

chức, 07 viên chức được rà soát, đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương
10

. 

UBND huyện ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về 

việc kiện toàn Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc 

chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, 100% cán bộ, công 

chức, viên chức tại địa phương thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính theo quy định. 

Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Đăng ký 

lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 cho 29 

đại biểu
11

. 

5. Cải cách tài chính công 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ quy định về 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; Nghị định 

117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005. Đơn vị đã xây dựng quy chế chi 

tiêu nội bộ, chủ động điều tiết các khoản chi tiêu tài chính của đơn vị mình. Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn 

vị. 

- Về thực hiện thu ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước tính 

lũy kế đến ngày 08/3/2022 ước thực hiện 98.174 triệu đồng, đạt 36,4% kế hoạch.  

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: tăng cường chỉ đạo triển khai có hiệu quả các 

giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, 

các công trình xây dựng mới quan trọng, cấp bách, phấn đấu hoàn thành và đảm 

                                                      
7
 Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Quyết định số 

3050/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Quyết định số 290/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2022; Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 24/02/2022. 
8
 Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Quyết định 

3061/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. 
9
 Công văn số 168/UBND-NV ngày 16/02/2022 về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức hành chính lên 

chuyên viên chính năm 2022. 
10

 Công văn số 84/UBND-NV ngày 20/01/2022 về việc rà soát tiêu chuẩn, điều kiện và lập hồ sơ thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và tương đương. 
11

 Công văn số 08/UBND-NV ngày 05/01/2022 về việc tổng hợp danh sách đại biểu tham dự các lớp bồi dưỡng đại 

biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 
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bảo tiến độ thi công. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đã tiếp nhận và phân bổ 

41.937,603 triệu đồng; ước giải ngân 4.225,517 triệu đồng, đạt 10,1% kế hoạch. 

- Về việc thực hiện các kiến nghị khắc phục kết luận thanh tra, kiểm toán: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc khắc phục các kết luận thanh 

tra, kiểm toán năm 2021: 

+ Thực hiện cân đối, bố trí nguồn để thu hồi hoàn trả nguồn tạm ứng ngân 

sách huyện nhiều năm chưa thu hồi của các đơn vị, số tiền 519.986.000 đồng, đồng 

thời, theo dõi tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2021, số tiền 5.213.000.000 đồng 

theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

+ Chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc việc thu và nộp 

các khoản tiền sai phạm đối với các chủ đầu tư; đề xuất UBND huyện xử lý các 

trường hợp không thực hiện nộp các khoản tiền sai phạm theo quy định; tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính. 

- UBND huyện xây dựng Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế 

và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025 theo quy 

định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (ban hành theo Quyết định số 2523/QĐ-

UBND ngày 12/11/2021) kết quả có: 01 đơn vị thực hiện tự đảm bảo 100% chi 

thường xuyên
12

, 01 đơn vị tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên
13

, 28 đơn vị còn lại 

do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-

NQ/TU của UBND tỉnh. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước, Hệ thống Văn phòng điện tử của tỉnh đảm bảo kết nối liên thông đến UBND 

cấp xã; tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp huyện đạt trên 99%; tỷ lệ sử 

dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã đạt trên 88%. 

7. Báo cáo khắc phục 

Trên cơ sở Quyết định số 5327/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Quyết 

định số 313/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa 

bàn tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tập 

trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 

                                                      
12

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện. 
13

 Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện. 
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2021
14

 nhằm nâng cao kết quả công tác cải cách hành chính của huyện năm 2022. 

Kết quả 100% các cơ quan, đơn vị có báo cáo khắc phục kèm theo Báo cáo quý I 

năm 2022.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt tích cực 

Nhìn chung, thời gian qua, công tác cải cách hành chính của huyện đã được 

quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. UBND huyện đã tổ chức triển khai và 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác cải cách hành chính phù hợp với tình 

hình thực tế, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022. Phát huy vai trò của người đứng đầu 

trong công tác cải cách hành chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã 

quan tâm, chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính một cách kịp 

thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải 

cách hành chính.  

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tích cực triển khai thực hiện, việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn 

với ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ hành chính công đã có 

những chuyển biến tích cực, mang lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân, tiết kiệm 

thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 đã được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, 

cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính trong tình hình dịch bệnh COVID-19 

diễn biến phức tạp. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hẹn tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện ngày càng cao.  

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong việc trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG QUÝ II NĂM 2022 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành 

chính huyện năm 2022. 

2. Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện.  

3. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kế hoạch khảo sát đo 

lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước năm 2022. 

                                                      
14

 - Công văn số 72/UBND-NV ngày 18/01/2022; 

- Công văn số 182/UBND-NV ngày 18/02/2022. 
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5. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp; thực hiện rà soát đánh giá, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập để xác 

định mức độ tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 và Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện tinh 

giản biên chế theo đúng đối tượng, bảo đảm tỷ lệ và tiến độ theo kế hoạch của cơ 

quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

6. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ. 

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn 

huyện, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;   
- CT, các PCT UBND huyện;  
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT, K6, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Tấn Thành 
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