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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm  

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

 

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

1. Về kế hoạch cải cách hành chính:  

Thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. UBND huyện 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện (Kế hoạch 

số 113/KH-UBND ngày 15/01/2019). Đồng thời chỉ đạo 16 xã, thị trấn xây dựng 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 triển khai thực hiện, với mục tiêu: Thực 

hiện CCHC tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể: Tập trung sắp xếp 

tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền 

lương; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua DVC trực 

tuyến mức độ 3,4 và Dịch vụ bưu chính công ích, cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả 

phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các cơ quan hành chính 

nhà nước góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Tập trung cho 

việc xây dựng chính quyền điện tử. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:  

Trong 6 tháng đầu năm 2020 UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo 

điều hành cải cách hành chính: 

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trên địa bàn tỉnh năm 2020;  

- Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 10/01/2020 ban hành kế hoạch kiểm soát 

TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn 

huyện Đức Thọ; 

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 13/01/2020 Kế hoạch rà soát, đánh giá 

thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2020. 

- Văn bản số 93/UBND-TH ngày 13/01/2020 về việc nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Bộ phận Một của cấp xã yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiện toàn lại Bộ 

phận Một cửa cấp xã sau sáp nhập và thực hiện một số Nội dung theo Nghị đinh 

61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP; 

- Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 về việc sửa đổi bổ sung 

giao quyền tự chủ cho các đơn vị HCSN, trường học và các xã, thị trấn. 
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- Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện về việc 

công khai tài chính ngân sách năm 2020. 

- Văn bản số 338/UBND-TH ngày 25/2/2020 về việc kiện toàn lại cán bộ 

đầu mối kiểm soát TTHC cấp xã; 

- Văn bản số 119/UBND-VH ngày 16/01/2020 về việc thay đổi tiên miền 

trang thông tin điện tử xã, thị trấn; 

- Chương trình số 146 /CTr-UBND ngày  22 tháng 01 năm 2020 về triển 

khai hiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

- Kế hoạch số 160/KH-UBND-VH ngày 31/01/2020 về việc tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2020; 

- Văn bản số 158/UBND-VH ngày 31/01/2020 về việc rà soát, bổ sung hồ sơ 

cán bộ chuyên trách CNTT; 

- Văn bản số 189/UBND-VH ngày 06/02/2020 về việc thu hồi chứng thư số, 

cấp phát chữ ký số cho cá nhân;  

- Quyết định số 368/QĐ-UBND-NV ngày 05/02/2020 về việc thành lập Tổ 

kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020; 

- Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 28/02/2020 tuyển viên chức vào làm 

nhiệm vụ y tế học đường và trạm y tế các xã, thị trấn. 

- Văn bản  số 411/UBND –TP ngày 04/3/2020 về triển khai một số nội dung 

trong tâm trong công tác theo dõi thi hành pháp luật; 

- Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 11/02/2020 Kế hoạch duy trì và xây 

dựng và áp dụng hệ thống chất quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 

2015 trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2020. 

- Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 10/3/2020 tổng kết thực hiện Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; 

- Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 

2020 số: 497/KH-UBND ngày 13/3/2020;  

- Văn bản số 591/UBND-VH ngày 24/3/2020 về việc đôn đốc cập nhật trang 

TTĐT, phần mềm TTCS;  

- Văn bản số 629/UBND-TCNV ngày 01/4/2020 về việc tập trung khắc phục 

tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2019 và tăng cường thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; 

- Văn bản số 821/UBND-VH ngày 16/4/2020 về việc ban hành và thực hiện 

quản lý chữ ký số và văn bản điện tử; Văn bản số 930/UBND-TH ngày 28/4/2020 

về việc thực hiện ký số và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử; Văn 

bản số 931/UBND-TH ngày 28/4/2020 về việc ứng dụng nâng cao hiệu quả sử 

dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến; 

- Văn bản bản 931/UBND-TH ngày 28/4/2020 về việc ứng dụng nâng cao 

hiệu quả phần mềm dịch vụ công trực tuyến; 

- Quyết định số: 2709/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 về việc thành lập đoàn 

kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; 

- Đề án số: 1086 /ĐA-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 sáp nhập Trung 

tâm dân số - KHHGĐ với Trung tâm Y tế dự phòng huyện. 
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3. Về kiểm tra cải cách hành chính:  

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, UBND huyện ban hành 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 số: 

497/KH-UBND ngày 13/3/2020; Ban hành quyết định số: 2709/QĐ-UBND ngày 

06/5/2020 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 

2020, đã tổ chức kiểm tra được 9 đơn vị gồm: Đức Đồng, Hoà Lạc, Tân Dân, Thị 

trấn, Trường Sơn, Tùng Châu, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thuỷ, Thanh Bình 

Thịnh. Nhìn chung công tác cải cách hành chính tại các đơn vị được kiểm tra đã 

có nhiều tiến bộ, được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, từ các đồng chí lãnh 

đạo cho đến các đồng chí công chức chuyên môn, quyết tâm xây dựng cơ quan 

hành chính đảm bảo kỷ cương, hoạt động hiệu quả. 

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính: 

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND-VH ngày 31/01/2020 về việc tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2020, UBND huyện đã triển khai tuyên truyền 

trên các hệ thống như: Bản tin BCH Đảng bộ huyện; Cổng Thông tin điện tử: 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, truyền 

thanh cơ sở; hệ thống pano, áp phích; hội họp, gửi văn bản; tuyên truyền tại thư 

viện các xã, thị trấn… Kết quả tuyên truyền: 

- Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tuyên truyền CCHC: 03 

Văn bản 

- Số lượng tin, bài tuyên truyền về CCHC trên các cơ quan báo chí: 01 tin, 

bài 

- Số lượng tin, bài tuyên truyền về CCHC trên sóng truyền thanh cấp huyện 

(đối với cấp huyện): 45 tin, bài 

- Số lượng xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về CCHC trên truyền 

thanh cơ sở: 16 xã, thị trấn 

- Số Hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác CCHC: 01 Hội nghị 

- Số người tham dự các lớp tập huấn về công tác CCHC: 120 người 

- Xây dựng chuyên mục CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử: 07 

Chuyên mục 

- Số xã có chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Trang Thông tin điện tử 

(đối với cấp huyện): 16 số xã 

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

1. Cải cách thể chế: 

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 

16/01/2020 triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020. Tại kế hoạch này đã 

triển khai cụ thể các nhiệm vụ công tác tư pháp như công tác xây dựng, tự kiểm 

tra, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; theo dõi thi hành pháp luật, quản lý vi phạm 

hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật… 

*  Công tác xây dựng, tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL 

 Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quý 6 tháng đầu 

năm 2020 trên địa bàn huyện không có văn bản quy phạm pháp luật được ban 

hành; tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện và 

các xã, thị trấn không thực hiện do không có văn bản QPPL được ban hành. 

 * Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành 

chính 

- Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật 

trên địa bàn, UBND huyện triển khai tuyên truyền Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

ngày 23/7/2012 về theo dõi thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP 

ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ – CP; Luật 

xử lý vi phạm hành chính, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm 

hành chính và các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó đã thực 

hiện rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, tổng hợp khó khăn, vướng 

mắc, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định 

không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn; 

 - Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính, đồng thời tiến hành kiểm tra 

công tác văn bản và theo dõi thi hành pháp luật tại 9/16 xã, thị trấn. Quá trình 

kiểm tra đã kịp thời chấn chính một số lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện xây 

dựng văn bản cũng như lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

 - Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2020 

trên địa bàn huyện đã tiến hành xử phạt 210 vụ việc với tổng số tiền thu được 

266.630.000 đồng, tổng số tiền tịch thu tang vật 362.000 đồng; đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 04 trường hợp. 

* Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

- Trong 06 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, thay vì 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp, đã thực hiện và chỉ đạo các xã, 

thị trấn khai thác mạnh mẽ hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và biên tập, 

phát hành thông tin pháp luật hàng tháng, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền. Nội dung 

tuyên truyền bao gồm: Bộ luật dân sự, Luật Đất đai, Luật hôn nhân và gia đình, 

các văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 01- 6/2020, đặc biệt các thông tin liên 

quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các thông tin về dịch bệnh Covid trên 

thế giới, trong nước, trong tỉnh và công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. 

Với nội dung đa dạng và hình thức tuyên truyền phù hợp, công tác tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đạt được kết quả cao, hầu 

hết nhân dân tiếp cận được tất cả các thông tin tuyền truyền. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

* Về rà soát TTHC: 
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Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

10/01/2020 ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ, UBND huyện đã ban 

hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 13/01/2020 Kế hoạch rà soát, đánh giá 

thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2020, giao các 

phòng Tài nguyên và môi trường; Giáo dục đào tạo; Tư pháp; Lao động Thương 

binh và Xã hội và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương có thành phần hồ sơ còn rườm 

rà, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC còn phức tạp để đề xuất cắt giảm, tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các TTHC. 6 tháng đầu năm đã 

kiến nghị thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên thông 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký cư trú từ 4 ngày xuống còn 1 ngày, tiết kiệm thời 

gian đi lại cho nhân dân. 

* Về niêm yết công khai thủ tục hành chính 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện đã niêm yết công khai 

các quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ tại các quyết định: Quyết 

định số 51/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh 

mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 

của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

* Về Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị.  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện Đức Thọ tiếp nhận 01 ý kiến 

phản ánh của người dân trên trang nguoidan.chinhphu.vn do UBND tỉnh chuyển 

với nội dung phản ánh việc từ năm 2012 chính quyền xã Đức Thịnh (nay là xã 

Thanh Bình Thịnh) thu hồi GCNQSD đất để cấp đổi nhưng đến nay vẫn chưa 

nhận được GCNQSD đất mới. UBND huyện đã có văn bản trả lời và chỉ đạo các 

phòng chuyên môn, UBND xã Thanh Bình thịnh giải quyết cho công dân đúng 

quy định. 

*Về kết quả thực hiện TTHC gắn với thực hiện một cửa, một cửa liên 

thông:  

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 10/01/2020 ban hành kế hoạch 

kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên 

địa bàn huyện Đức Thọ. Ngày 13/01/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn 

số 93/UBND-TH về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một của cấp 
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xã yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiện toàn lại Bộ phận Một cửa cấp xã sau sáp 

nhập và thực hiện một số Nội dung theo Nghị đinh 61/2018/NĐ-CP và Thông tư 

01/2018/TT-VPCP; Ngày 25/02/2020 UBND huyện ban hành Văn bản số 

338/UBND-TH về việc kiện toàn lại cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cấp xã. 

Ngày 28/4/2020, UBND huyện đã có văn bản 931/UBND-TH về việc ứng 

dụng nâng cao hiệu quả phần mềm dịch vụ công trực tuyến để hướng dân Trung 

tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã tiến hành nâng cấp phần 

mềm một cửa điện tử và hướng dẫn cho các công chức trực tại Bộ phận một của 

cấp xã thực hiện TTHC trên phần mềm mới.  

Về kết quả thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu 

năm 2020 tại Trung tâm hành chính công cụ thể như sau: Tổng số hồ sơ yêu cầu 

giải quyết TTHC là 962 hồ sơ; trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận 880 hồ sơ; Số hồ 

sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 82 hồ sơ. Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ 

đã giải quyết 913 hồ sơ; trong đó: 911 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 2 hồ sơ giải 

quyết quá hạn (Đạt tỷ lệ 99,8% hồ sơ giải quyết đúng hạn); có 49 hồ sơ đang giải 

quyết chưa đến hạn;  

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 

- Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Khóa XII; Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND 

huyện đã hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp bộ máy cán bộ, 

công chức từ 21 bộ máy chính quyền cấp xã xuống còn 09 bộ máy mới đã công 

bố đi vào hoạt đông từ ngày 01/01/2020 đến nay toàn huyện Đức Thọ còn 16 bộ 

máy chính quyền cấp xã. 

- Chỉ đạo hướng dẫn các xã mới sáp nhập sau khi kiện toàn nhân sự xây 

dựng Quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phân công nhiệm vụ 

chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên UBND đi vào hoạt động. 

- Thực hiện Đề án số: 1086 /ĐA-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020, UBND 

huyện đã chỉ đạo sáp nhập Trung tâm dân số - KHHGĐ với Trung tâm Y tế dự 

phòng huyện thành Trung tâm y tế dự phòng, đến nay đi vào hoạt động. 

- Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo chương trình khung, kế hoạch 

năm, chương trình công tác, năm 2020 UBND huyện đã xây dựng chương trình 

khung với 109 đầu việc đã chỉ đạo hoàn thành 102 đầu việc đạt 93,6% so với kế 

hoạch. 

- Việc thực hiện do UBND, chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 24 

đầu việc, đã hoàn thành 18 đầu việc bằng 75%. 

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

chức: 

- Thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tỉnh giản biên chế, 6 tháng đầu năm 

2020 nghỉ: 64 người (Công chức huyện: 03 người, Cán bộ, công chức cấp xã: 61 

người); Nghỉ theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND: 44 người (cán bộ không 

chuyên trách cấp xã). 
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- Thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện: 01 người; 

- Thực hiện  Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 28/02/2020 tuyển viên chức 

vào làm nhiệm vụ y tế học đường và trạm y tế các xã, thị trấn. UBND huyện đã 

thành lập hội đồng và tổ chức xét tuyển viên chức y tế học đường hợp đồng theo 

Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh: 24 người. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp nhận công chức xã về làm công chức 

huyện: 02 người; luân chuyển công chức xã nội huyện 03 người (01 công chức 

địa chính – xây dựng; 01 công chức chỉ huy trưởng quân sự, 01 công chức Văn 

phòng – Thống kê); chuyển đi ngoại huyện: 01 người (công chức Kế toán – Tài 

chính xã); 

-  Thực hiện Kế hoạch đào tạo số: 449/KH-UBND ngày 09/3/2020 năm 

2020: UBND huyện đã cử đi đào tạo: chuyên viên chính: 03 người, chuyên viên: 

03 người (Công chức cấp huyện); rà soát để cử đi đào tạo ngạch chuyên viên: 41 

người (cán bộ, công chức cấp xã, viên chức y tế); cử đi đào tạo ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ bản  theo thông tư số 03/2014/TT-BTT&TT của Bộ Thông tin 

và Truyền thông: 70 người; Nghiệp vụ về công tác Tôn giáo: 02 người. 

- Việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính theo Quyết định số 52/2017/QĐ-

UBND của UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị. 6 tháng năm 2020 đã tổ chức kiểm 

tra đột xuất 03 đơn vị xã và kết hợp kiểm tra đánh giá CCHC đợt I năm 2020: 09 

đơn vị xã, hầu hết các đơn vị được kiểm tra cán bộ, công chức ký cam kết và thực 

hiện nghiêm túc thời gian làm việc nghiêm túc. 

5. Cải cách tài chính công: 

Thực hiện Nghị định số 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; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chinh phủ quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chinh phủ quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập. Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo 

triển giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị thuộc khối cấp huyện 

quản lý; UBND các xã, thị trấn, đã ban hành các văn bản: 

- Quyết định số 6868/QĐ-UBND ngày 31/12/2019  về việc giao dự toán thu, 

chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị; các xã, thị trấn và Quyêt định số 02/QĐ-

UBND ngày 03/01/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các xã sau sáp 

nhập; 

- Quyết định số 230/QĐ-UBND huyện ngày 15/01/2020 của UBND huyện về 

việc ban hành Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các 

đơn vị Quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các xã, thị trấn giai đoạn 

2020-2023. 

- Hiện nay tổng số đơn vị đã giao tự chủ: 88/88 (giảm 12 đơn vị so với năm 

2019 do sáp nhập xã). Trong đó: 

- Số đơn vị đã giao tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP: 23/23 đơn vị, xã, thị 

trấn. 
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+ Khối quản lý nhà nước: 17/17 đơn vị (Cấp huyện  01 đơn vị; cấp xã 16 đơn 

vị). 

+ Khối Đảng: 01 đơn vị; 

+ Khối đoàn thể: 05 đơn vị. 

- Số đơn vị sự nghiệp công lập đã giao tự chủ theo NĐ 43/2006 và NĐ 

16/2015: 65/65 đơn vị (Đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường 

xuyên: 30 đơn vị; Số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên: 34 đơn vị: Số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: 01 

đơn vị). 

- Số đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: 88 đơn vị. 

- Việc sử dụng ngân sách trong mua sắm, sữa chữa tài sản: Ttrong 6 tháng 

đầu năm của các đơn vị trên địa bàn được thực hiện đúng mục đích, phù hợp với 

điều kiện chuyên môn từng ngành. Công tác quản lý tài sản được các đơn vị đưa vào 

quy chế làm việc của từng cơ quan, đồng thời sử dụng phần mềm quản lý tài sản để 

nâng cao hiệu quả quản lý.  

- Vê công khai tài chính:  

+ UBND huyện ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 về 

vuệc công khai dự toán thu-chi ngân sách năm 2020; 

+ Các đơn vị và các xã, thị trấn: 100% các đơn vị và các xã thị trấn đã ban 

hành quyết định công khai tài chính. 

6. Hiện đại hóa hành chính: 

Thực hiện Kế hoạch số 3517/KH-UBND-VH ngày 29/10/2019 về việc ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020; UBND huyện đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Công văn 189/UBND-VH 

ngày 06/02/2020 về việc thu hồi chứng thư số, cấp phát chữ ký số cho cá nhân; 

Công văn số 119/UBND-VH ngày 16/01/2020 về việc thay đổi tên miền trang 

thông tin điện tử xã, thị trấn; Công văn số 158/UBND-VH ngày 31/01/2020 về 

việc rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT; Công văn số 591/UBND-

VH ngày 24/3/2020 về việc đôn đốc cập nhật trang TTĐT, phần mềm TTCS; 

Công văn số 821/UBND-VH ngày 16/4/2020 về việc ban hành và thực hiện quản 

lý chữ ký số và văn bản điện tử; Công văn số 930/UBND-TH ngày 28/4/2020 về 

việc thực hiện ký số và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử; Công văn 

số 931/UBND-TH ngày 28/4/2020 về việc ứng dụng nâng cao hiệu quả sử dụng 

phần mềm dịch vụ công trực tuyến. 

* Kết quả thực hiện:  

- Hướng dẫn các xã, thị trấn sau sáp nhập cung cấp thông tin thay đổi tên 

miền, nội dung trên trang thông tin điện tử, phần mềm truyền thanh cơ sở.  

- Đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử, 

phần mềm truyền thanh cơ sở. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn sau sáp nhập thu hồi, thay đổi thông tin chứng 

thư số và cấp phát chữ ký số cho cá nhân chủ tịch, phó chủ tịch. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các xã sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến. 

- Đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng phần mềm 

hồ sơ công việc và chữ ký số trong trao đổi văn bản, không sử dụng văn bản giấy. 
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- Phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn tham gia tập huấn chữ ký số tại 

Trung tâm Công báo tin học tỉnh. 

- Hạ tâng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn dữ liệu và bảo mật 

thông tin trong phục vụ công việc. 

- Sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm chỉ đạo điều hành, phần mềm 

chuyên ngành, chữ ký số. 

- Phần mềm dịch vụ công trực tuyến (http://dvcductho.hatinh.gov.vn) đã 

nâng cấp lên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến(https://hccdt.hatinh.gov.vn/) 

đưa vào hoạt động ngày 04/5/2020 đã kết nối đến 16 xã, thị trấn đến nay tiếp nhận 

trên 1091 hồ sơ, đã xử lý trên 1018 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 99.6%.  

Cổng thông tin điện tử của huyện (www.ductho.hatinh.gov.vn) cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Công 

khai minh bạch thông tin trên Trang thông tin điện tử theo Quyết định số 

739/QĐ-UBND ngày 23/3/2017. Hiện nay đã cung cấp  310 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 1 và 2; 71 dịch vụ công mức độ 3; chưa có dịch vụ công mức độ 4. 

- Áp dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị: Trong 6 tháng đầu năm UBND 

huyện đã xây dựng Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020  về 

việc duy trì, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001 – 2015. Trong đó,Tiếp tục thực hiện việc duy trì và cải tiến có hiệu quả 

HTQLCL TCVN ISO 9001: 2015 tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 

huyện. Triển khai chuyển đổi tại xã Trường Sơn đã áp dụng ISO 9001:2008, xây 

dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 13 xã chưa áp dụng 

HTQLCL, Duy trì áp dụng 02 đơn vị thị trấn Đức Thọ và xã Tùng Ảnh đã áp 

dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

IV. Tồn tại, hạn chế 

- Một số đơn vị xã ban kế hoạch cải cách hành chính năm chậm, chất lượng 

kế hoạch chưa sát với thực tế của địa phương; 

- Một số xã sau sáp nhập chưa thành lập được Ban chỉ đạo Cải cách hành 

chính; 

- Một số xã cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính mới ban hành 

còn chậm;   

- Việc giải quyết một số thủ tục hành chính còn để quá hạn, đặc biệt là lĩnh 

vực tài nguyên – môi trường, chứng minh nhân dân; một số thủ tục hành chính 

liên thông còn thừa thành phần hồ sơ như thủ tục đăng ký khai sinh – Bảo hiểm y 

tế trẻ em – đăng ký cư trú. 

- Việc cân đối sắp xếp bố trí lại cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập còn 

chậm so với yêu cầu; số cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập còn nhiều chưa 

có hướng giải quyết; 

- Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao còn chậm 

so với kế hoạch giao. 

- Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, đặc 

biệt các đơn vị mới sáp nhập; 

http://dvcductho.hatinh.gov.vn/
https://hccdt.hatinh.gov.vn/
http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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- Việc triển khai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng và áp 

dụng HTQLCL theo TCVN ISO: 9001 - 2015 ở một số xã còn chậm so với kế 

hoạch của huyện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC 6 THÁNG CUỐI NĂM 

2020: 

1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành các mục 

tiêu, lộ trình kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 để ra. Tổ chức tổng kết 

chương trình tổng thể cải cách giai đoạn 2011 – 2020; Tiếp tục chức kiểm tra 

công tác cải cách hành chính đợt II năm 2020 tại các đơn vị xã còn lại. Thành lập 

hội đồng, tổ chức điều tra xã hội học, thẩm định kết quả chỉ số cải cách hành 

chính năm 2020 tại các đơn vị xã, thị trấn; 

2. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi thi 

hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức triển khai tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân 

theo đúng kế hoạch;  

3. Tiếp tục rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng 

tại cấp huyện, cấp xã;  Duy trì việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kịp cho 

tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến xã; 

4. Kiện toàn lại tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện 

sau đại hội đảng bộ huyện. 

5. Triển khai kế hoạch tuyển dụng số lao động hợp đồng theo Quyết định 

2059/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Giải quyết chế độ chính sách đối cán bộ, công 

chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Tiếp 

tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch; Thực 

hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các phòng, ban; các trường học năm học 

2020 – 2021 đúng quy trình; 

6. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, duy trì và áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng ISO tại UBND huyện và 3 đơn vị; Tiếp tục triển khai 13 đơn 

vị xã còn lại theo kế hoạch của huyện. 

Trên đây là báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                      
- Các sở: Nội vụ, Tư pháp,  

Thông tin – TT,   Tài chính, 

VP Đoàn ĐBQH -HĐND và  

UBND tỉnh  (b/c); 

- TT H.ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức Nội vụ; 

- Văn phòng Cấp uỷ - CQ; 

- Các phòng, Ban, Đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TC-NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Công Hàm 
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