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    Kính gửi: 

- Trưởng các cơ quan, phòng ban chuyên môn 

   thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn.  

 

Năm 2020 công tác cải cách hành chính đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện 

đến xã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, nhiều địa phương có chuyển biến khá 

tích cực, có sự đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Các kết quả của 

CCHC đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 

nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà 

nước. 

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn có một số lĩnh vực chưa thực sự 

đáp ứng yêu cầu phát triển chung của huyện. Người đứng đầu một số cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND cấp xã còn thiếu sự quyết tâm và 

chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế 

được chỉ ra sau kiểm tra CCHC ở một số cơ quan chuyên môn, địa phương chưa triệt 

để, kịp thời. 

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc 

UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả các nhiệm vụ sau: 

I. Các cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện: 

1. Căn cứ vào kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, bám sát Nghị quyết đại hội 

đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 13 và 

tình hình thực tế của huyện, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch CCHC năm 

2021; kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian 

theo qui định. 

 2. Đối với các lĩnh vực cải cách hành chính thuộc các Cơ quan, phòng chuyên 

môn phụ trách có kết quả Chỉ số CCHC xếp thứ hạng thấp trong năm 2020 (theo 

Quyết định số 4544/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh) tiếp tục tập trung 

rà soát tham mưu UBND huyện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện 

CCHC năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nâng cao kết 

quả Chỉ số CCHC năm 2021: 

2.1. Phòng Tư pháp: Tham mưu UBND huyện các giải pháp tổ chức thực 

hiện các văn bản QPPL của cấp trên và của đơn vị tại địa phương (năm 2020 chỉ đạt 

0,5/1 điểm). 
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2.2. Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền: Tham mưu UBND huyện các giải 

pháp thực hiện: 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết 

đúng hạn (năm 2020 giải quyết đúng hạn đạt 97,3%: đạt 2,92/3 điểm); 

- Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, chậm giải 

quyết hồ sơ TTHC (năm 2020 số TTHC bị trễ hẹn, chậm giải quyết chưa có văn bản 

xin lỗi; đạt 0,5/1 điểm); 

- Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC (năm 2020 chỉ đạt 

0,75/1 điểm). 

- Thực hiện việc đôn đốc các nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

(năm 2020 có 13/100 nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao triển khai bị 

chậm so với tiến độ công việc: đạt 1,72/3 điểm. Đặc biệt UBND tỉnh có văn bản số 

188/UBND-TCDM ngày 10/8/2020 phê bình chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại các Văn bản về giải quyết tố cáo của công dân thôn Đông xá, xã Hòa 

Lạc đối với ông Lê Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc).  

- Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO 9001): Tỷ lệ đơn vị 

hành chính cấp xã xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì hệ thống quản lý chất lượng 

đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001 (12/16 xã đạt 75%: 0,75/1 điểm) 

2.3. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ: Phối hợp với các phòng ban chuyên môn 

tham mưu UBND huyện các giải pháp: 

- Thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, viên chức 

theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt (năm 2020 có 3 công chức: phòng Tài 

Chính- KH, Kinh tế - HT, Tài nguyên - MT giữ ngạch cán sự: đạt 0,83/1 điểm); 

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định (năm 2020 chuyển đổi 

được 95% so với kế hoạch: đạt 1,42/1,5 điểm); 

- Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức của đơn vị (năm 2020 hoàn thành 90% so với kế hoạch: đạt 0,9/1 điểm); 

- Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm quản lý 

CBCCVC của tỉnh (năm 2020 đạt 0,5/1 điểm). 

2.4. Phòng Văn hoá – Thông tin: Tham mưu UBND huyện các giải pháp 

thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Chất lượng cổng Thông tin điện tử (năm 2020 đạt 94%; đạt 1,41/1,5 điểm) 

- Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm 

(năm 2020 đạt 21,3%; đạt 0/0,5 điểm) 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4 (năm 2020 dưới 10% số 

hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến mức độ 4: đạt 0/0,5 điểm) 

- Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết 

qua dịch vụ bưu chính công ích (năm 2020 dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 

đạt 0/0,25 điểm) 

- Tỷ lệ số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích (dưới 

10% số hồ sơ TTHC: đạt 0/0,25 điểm) 



3 

 

2.5. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  Tham mưu UBND huyện các giải pháp 

thực hiện tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương: 

- Mức độ thu hút đầu tư (năm 2020 đạt 1/1,5 điển) 

- Tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách của huyện (năm 2020 

đạt 0/0,5 điểm) 

2.6. Trung tâm hành chính công: Tham mưu UBND huyện các giải pháp 

nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung 

tâm hành chính công huyện (năm 2020 khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, 

cá nhân đạt 18,74/20 điểm) 

II. UBND các xã, thị trấn: 

1. Căn cứ vào kế hoạch cải cách hành chính của huyện, tình hình thực tế của 

từng địa phương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, kế hoạch cải 

cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 một cách đồng bộ, toàn diện trên 06 lĩnh vực: 

cải cách Thể chế; cải cách Thủ tục hành chính; xây dựng Tổ chức bộ máy; xây dựng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách Tài chính 

công; hiện đại hoá nên hành chính (đối với kế hoạch CCHC 2021 ban hành trước 

31/01/2021). 

2. Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC của các xã, 

thị trấn được các đoàn kiểm tra hoặc Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC 

của huyện đã chỉ ra tại các Biên bản/Kết luận/Báo cáo kiểm tra trong việc thực hiện 

CCHC năm 2020; chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các xã, thị trấn (ban 

hành kèm theo Quyết định số: 7155/QDD-UBND ngày 18/11/2020 của UBND 

huyện). 

Yêu cầu các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, định kỳ 

báo cáo về UBND huyện (qua Cơ quan Tổ chức - Nội vụ) theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (Báo cáo); 

- TT Huyện ủy,TT HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh phó VP Cấp uỷ - CQ; 

- Trung tâm HCC huyện; 

- Lưu: VT, TC-NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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