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Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020  

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

 

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 với 42 nhiệm vụ, trong đó: Lĩnh vực 

chỉ đạo điều hành CCHC: 9 nhiệm vụ; Cải cách thể chế: 8 nhiệm vụ; Cải cách thủ 

tục hành chính: 3 nhiệm vụ; Cải cách tổ chức bộ máy: 4 nhiệm vụ; Xây dựng và 

nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: 6 nhiệm vụ; Cải cách tài chính 

công: 5 nhiệm vụ; Hiện đại hoá hành chính nhà nước: 7 nhiệm vụ để triển khai 

thực hiện (Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/01/2020). 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 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; 
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- 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. 

- 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; 
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- 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; 

- Kế hoạch Số: 1209 /KH-UBND ngày 03/6/2020 Về việc tuyển dụng viên 

chức Y tế, Giáo dục năm 2020 đối với lao động hợp đồng theo Quyết định 

3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Kế hoạch số 1208/KH-UBND ngày 03/6/2020 Tuyển dụng đặc cách đối với 

giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước; 

- Văn bản số 1241/UBND - VP ngày 08/6/ 2020 về việc đôn đốc xây dựng và 

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;  

- Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 về việc thành lập Ban chỉ 

đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Đức 

Thọ; 

- Văn bản Số: 1720/UBND-TC V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều 

hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020; 

- Hướng dẫn Số:11/HĐ – PHPBGDPL ngày 10/7/2020 của Hội đồng PH phổ 

biến giáo dục pháp luật  về việc Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

quý III/2020; 

- Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về việc công khai quyết toán 

thu-chi ngân sách năm 2020; 

- Văn bản số 1787/UBND-TCKH ngày 31/7/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân vốn Chương trình MTQG XDNTM năm 2020 

- Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ 

đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Đức Thọ; 

-  Quyết định số 5807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc kiện toàn Ban 

biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ, 

- Văn bản số 2525/UBND -TC- KH ngày 08/10/2020 về việc đôn đốc thực 

hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước năm 2020; 

- Kế hoạch số 2643/KH-UBND ngày 19/10/2020 về triển khai xác định chỉ số 

CCHC 2020 tại UBND các xã, thị trấn trên địa; 

- Quyết định số: 6559 /QĐ-UBND ngày 19/10/2020 kiện toàn Ban Chỉ đạo 

Cải cách hành chính huyện; 

- Quyết định số:  6560 /QĐ-UBND ngày 19/10/2020 thành lập Hội đồng thẩm 

định kết quả chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện Đức Thọ;  

- Quyết định số: 7155 /QĐ-UBND ngày 18/11/2020 duyệt và công bố chỉ số 

cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, thị trấn. 

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 2 đợt kiểm tra được 16/16 đơn vị cấp xã đạt 100% kế hoạch đề ra. Nhìn 
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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, niêm yết sử dụng tại trung tâm hành chính công huyện, bộ 

phận giao dịch một cửa xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố… Kết quả tuyên 

truyền: 

- Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tuyên truyền CCHC: 04 

Văn bản 

- Số lượng tin, bài tuyên truyền về CCHC trên các cơ quan báo chí: 03 phóng 

sự trên đài TH-TT tỉnh. 

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

(đối với cấp huyện): 60 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: 21 Hội nghị 

- Số người tham dự các lớp tập huấn về công tác CCHC: 630 người 

- Xây dựng chuyên mục CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử: 12 Chuyên 

mục 

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

với cấp huyện): 16 xã, thị trấn 

* Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành 

chính: 9/9 = 100% kế hoạch. 

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

1. Cải cách thể chế: 

* Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 16/01/2020, UBND huyện triển 

khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung và hình thức cụ thể 

sau: 

- Năm 2020 tổ chức 05 hội nghị tập huấn về công tác xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; văn bản pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cơ sở; Luật Dân quân 

tự vệ, Luật Dự bị động viên; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham 

nhũng và nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Luật Thủy lợi với 

950 người tham dự. Biên soạn và phát hành thông tin pháp luật hàng tháng với nội 

dung văn bản, chính sách pháp luật có hiệu trong từng tháng để gửi đến các ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn để thực hiện tuyên truyền; in 

ấn 8.000 tờ rơi, tờ gấp với các nội dung như Bộ luật dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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nhân và gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định xử phạt, Luật 

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước,.. đặc biệt là các quy định về phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm, các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (in ấn, phát 

hành 4.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền). 

- Tuyên truyền cho cán bộ, công chức thông qua chào cờ đầu tháng tại 

UBND huyện. Giao  Phòng phối hợp với Đảng ủy cơ quan biên tập và thông tin 

đến toàn thể cán bộ, công chức nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật có hiệu 

lực trong từng tháng để cán bộ, công chức nắm bắt, tìm hiểu và áp dụng trong công 

việc chuyên môn của mình cũng như chuyển tải các thông tin đó đến cán bộ, công 

chức, đảng viên và nhân dân thông qua các cuộc giao ban tại cơ sở.  

- Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, phòng đã thường xuyên đăng tải các thông tin pháp luật mới 

trên cổng thông tin điện tử huyện, trên mạng xã hội facebook với tài khoản “Tư 

pháp Đức Thọ” để cán bộ, công chức và nhân dân thuận tiện trong việc nghiên cứu, 

tìm hiểu, riêng với các nội dung liên quan đến dịch Covid 19 như các quy định về 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và 

công tác phòng, chống dịch Covid 19 của các cơ quan, đơn vị, địa phương được 

cập nhật hàng ngày, hàng giờ. Việc tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông 

tin đại chúng và hệ thống trang mạng xã hội phát huy hiệu quả cao trong quá trình 

thực hiện giãn cách xã hội đề phòng chống dịch Covid 19. 

* Công tác xây dựng, tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật: Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua trên địa bàn huyện không 

có văn bản QPPL được ban hành vì vậy không có văn bản QPPL được đưa vào 

kiểm tra. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác ban hành văn bản QPPL và văn bản hành 

chính, tránh tình trạng ban hành văn bản QPPL khi không được giao hoặc ban hành 

văn bản hành chính có chứa QPPL, UBND huyện đã giao phòng Tư pháp thực hiện 

tự kiểm tra tất cả các văn bản hành chính thông thường do UBND huyện ban hành. 

Tại các xã, thị trấn, chỉ đạo UBND xã giao công chức Tư pháp – Hộ tịch thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra công tác ban hành văn bản của địa phương mình. Năm 

2020 HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn không ban hành văn bản QPPL, các 

văn bản thực hiện đúng quy định về việc ban hành văn bản hành chính và không có 

nội dung chứa quy phạm pháp luật. 

* Góp ý dự thảo văn bản QPPL của cấp trên: Trong năm 2020, UBND 

huyện góp ý 05 dự thảo văn bản QPPL do cấp trên yêu cầu. 

* Về công tác theo dõi thi hành pháp luật 

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

bàn, UBND huyện thực hiện tuyền truyền, phổ biến và chỉ đạo UBND các xã thị trấn 

tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi thi 
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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; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về 

kiểm tra, xử lý kỷ luật trong theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định số 32/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 27/3/2012 về theo dõi thi 

hành pháp luật. 

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện ban hành Văn bản số 

411/UBND-TP ngày 04/3/2020 để triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật 

trọng tâm về bảo vệ môi trường.  Gắn với kiểm tra cải cách hành chính tiến hành 

kiểm ta công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của 16/16 

xã, thị trấn, qua kiểm tra đã phát hiện và chấn chính các tồn tại, hạn chế của các 

đơn vị. 

- Trong năm 2020, trên địa bàn huyện đã tiến hành xử phạt 391 vụ việc với 

tổng số tiền thu được 512.754.000 đồng, tổng số tiền tịch thu tang vật 872.000 

đồng; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 04 trường hợp. Cụ thể, tại UBND huyện 

tiến hành xử phạt 07 vụ việc với tổng số tiền phạt 33.000.000 đồng; tại UBND các 

xã, thị trấn tiến hành xử phạt 384 cụ việc với tổng số tiền phạt 479.754.000 đồng, 

tiền tịch thu tang vật 872.000 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như sử dụng kích 

điện, vứt rác không đúng nơi quy định, đánh bạc trái phép, sử dụng pháo,… 

* Mức độ hoàn thành kế hoạch lĩnh vực cải cách thể chế: 8/8 = 100%.  

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

* Về rà soát TTHC: 

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; UBND huyện ban hành 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. Năm2020 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 
Năm 2020 đã niêm yết công khai các quyết định công bố danh mục và quy 

trình nội bộ tại theo các lĩnh vực: Xây dựng Quy hoạch (Quyết định số 2282/QĐ-

UBND ngày 05/7/2019; Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 27/7/2020; Quyết 

định số 1517/QĐ-UBND ngày 18/5/2020); Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

(Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; Quyết định số 3219/QĐ-UBND 
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ngày 24/9/2020 Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 06/6/2019; Quyết định số 

4016/QĐ-UBND ngày 13/12/2019); Lĩnh vực Tài chính (Quyết định số 2416/QĐ-

UBND ngày 26/8/2016); Lĩnh vực Y tế (Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 

24/8/2020; 2387/QĐ-UBND ngày 16/7/2019); Lĩnh vực Lao động - Thương binh 

và Xã hội (Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019; Quyết định 3747/QĐ-

UBND ngày 22/11/2019; Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 08/7/2020); Lĩnh 

vực Giáo dục và đào tạo (Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 30/9/2019); Lĩnh 

vực Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 05/9/2019); Lĩnh 

vực Giao thông Vận tải (Quyết định số 2707 /QĐ-UBND ngày 12/8/2019); Lĩnh 

vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 

15/11/2019); Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông (Quyết định số 1925/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2019); Lĩnh vực Nội vụ; Thi đua - Khen thưởng (Quyết định số 

4151/QĐ-UBND ngày 23/12/2019); Lĩnh vực Thanh tra (Quyết định số 1076/QĐ-

UBND ngày 03/4/2020); Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 

3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019; Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/01/2020); 

Lĩnh vực Tư pháp (Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 05/08/2019); Liên thông 

ĐK khai tử, xóa ĐK cư trú, tử tuất, MTP (Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 

03/6/2019). 

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

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 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; 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 năm 2020 tại huyện: 

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 1794 hồ sơ; trong đó: Số hồ sơ mới tiếp 

nhận 1674 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua 120 hồ sơ. Kết quả giải 
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quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 1781 hồ sơ; trong đó: 1779 hồ sơ giải quyết 

đúng hạn; 2 hồ sơ giải quyết quá hạn (Đạt tỷ lệ 99,89% hồ sơ giải quyết đúng hạn); 

có 13 hồ sơ đang giải quyết, trong đó: 11 hồ sơ chưa đến hạn; 02 hồ sơ đã quá hạn.  

* Mức độ hoàn thành kế hoạch lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính: 3/3 

= 100%. 

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

động từ ngày 01/01/2020 đến nay toàn huyện Đức Thọ còn 16 bộ máy chính quyền 

cấp xã; 

- Thực hiện 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 thành Trung tâm 

y tế, UBND huyện đã sắp xếp kiện toàn bộ máy đi vào hoạt động ổn định; Phương 

án số 2360/PA-UBND ngày 22/9/2020 đã chỉ đạo sáp nhập 21 trạm y tế xã, thị trấn 

còn lại 09 trạm; 

- Thực hiện sắp xếp kiện toàn lại nhân sự các phòng, ban chuyên môn, đơn vị 

sự nghiệp thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn sau Đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 

2025; bộ máy các trường học năm học 2020 – 2021. Trong đó bổ nhiệm mới: 04 

Trưởng phòng (Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tư pháp, Lao động – TBXH, Tài 

chính – kế hoạch); 01 Chánh văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền, 01 giám đốc Ban 

quản lý các dự án, Hiệu trưởng: 02 người (THCS 01 người, Mầm non: 01 người); 

Phó hiệu trưởng: 09 người (THCS 03 người, Tiểu học: 01 người, Mầm non: 05 

người);   

- Bổ nhiệm lại: 12 người, trong đó: Hiệu trưởng: 07 người (Tiểu học 02 

người, Mầm non 05 người); Phó hiệu trưởng: 05 người (Tiểu học 02 người, Mầm 

non 03 người); 

- Xây dựng vị trí việc làm các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trình UBND tỉnh 

phê duyệt; 

- 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 109 đầu việc đạt 100% so với kế hoạch 

(hoàn thành đúng thời gian giao 100%). 

- Việc thực hiện do UBND, chủ tịch UBND tỉnh giao 2020: 101 đầu việc, đã 

hoàn thành 101 đầu việc bằng 100% (hoàn thành đúng thời gian giao 85 = 

84,15%). 

* Mức độ hoàn thành kế hoạch lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy: 4/4 = 

100%. 

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

chức: 

- Năm 2020 tham mưu UBND huyện tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện: 04 người; 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; Viên 
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chức y tế xã: 08 người, Viên chức giáo dục: 02 người (Giáo viên THCS: 01 người, 

Giáo viên tiểu học: 01 người). 

- Xây dựng Kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ tham mưu UBND huyện tuyển dụng 

viên chức (15 giáo viên Tiểu học, 25 giáo viên Mầm non) đến nay đã thu xong hồ 

sơ; 

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

UBND huyện đã cử đi đào tạo 2222/2222 = 100% kế hoạch. Trong đó: Thạc sỹ: 03 

người, Đại học: 67 người (viên chức giáo dục); Trung cấp chính trị: 65 người 

(trong đó: công chức huyện: 08 người; cán bộ, công chức xã: 35 người; viên chức 

giáo dục: 22 người) chuyên viên chính: 03 người, ngạch chuyên viên: 22 người 

(trong đó: công chức huyện: 03 người; cán bộ, công chức cấp xã: 19 người); 

chuyên ngành: 02 người; Quốc phòng –An ninh: 04 người; chức danh nghề nghiệp 

(trong đó viên chức hạng II: 38 người, viên chức hạng III: 40 người); Bồi dưỡng 

bắt buộc cập nhật kiến thức: 1429 người (viên chức giáo dục); ngoại ngữ: 403 

người, tin học: 146 người (viên chức giáo dục). 

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định: UBND huyện ban hành 

Kế hoạch số: 18/KH-UBND ngày 06/01/2020 về chuyển đổi vị trí công tác đội ngũ 

công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP trên địa bàn huyện Đức 

Thọ,  năm 2020 đã chuyển đổi vị trí công tác: 16 người (đạt 100% kế hoạch), trong 

đó: Công chức Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch cấp 

xã; 10 người; Viên chức Kế toán các đơn vị sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở: 06 người; 

- Thực hiện giải quyết chế độ chính sách và tinh giản biên chế theo Nghị định 

số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ năm 2020 nghỉ: 78 người 

(Công chức huyện: 03 người; viên chức Giáo dục: 10 người; Cán bộ, công chức 

cấp xã: 65 người); Nghỉ theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND: 44 người (cán 

bộ không chuyên trách cấp xã); 

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

UBND của UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức do đó năm 2020 

không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật. 

- Công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc 

- Thường xuyên cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào phần 

mềm quản lý CBCCVC của tỉnh. 

* Mức độ hoàn thành kế hoạch lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng 

cán bộ, công chức viên chức : 6/6 = 100%. 

5. Cải cách tài chính công: 

* Kết quả giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ 

- Năm 2020 UBND huyện giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ cho 17 đơn vị quản lý nhà nước (Trong đó: 01 cơ quan 

và 16 xã, thị trấn); Đảng: 01 đơn vị; Đoàn thể: 05 đơn vị.  
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 - Số cơ quan đơn vị và xã, thị trấn đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy 

chế quản lý tài sản công: 17 đơn vị. 

* Kết quả giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ 

- Đầu năm 2020 UBND huyện đã giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng biên chế và kinh phí cho 65 đơn vị sự nghiệp công lập (Cơ quan: 07 

đơn vị và 58 trường học). Trong đó có 01 đơn vị tự chủ hoàn toàn về kinh phí 

là: Ban quản lý các dự án huyện. Tuy nhiên trong năm 2020 do sáp nhập Trung 

tâm dân số KHHGĐ và Trung tâm y tế dự phòng huyện thành Trung tâm y tế 

huyện nên nên đến nay giảm số đơn vị tự chủ còn 64 đơn vị (Cơ quan: 06 đơn 

vị và 58 trường học). 

Số cơ quan đơn vị và xã, thị trấn đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy 

chế quản lý tài sản công: 64 đơn vị. 

* Về công tác công khai tài chính 

- Năm 2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 

15/01/2020 của UBND huyện về việc công khai tài chính ngân sách năm 2020 và 

quyết định 4409/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về việc công bố công khai số liệu 

quyết toán ngân sách năm 2019.  
- 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. 
*  Việc đôn đốc các địa phương, đơn vị giải ngân kịp thời kinh phí thực 

hiện các chế độ, chính sách theo quy định: UBND huyện ban hành Văn bản số 

1787/UBND-TCKH ngày 31/7/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 

Chương trình MTQG XDNTM năm 2020. 

* Việc đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các kiến nghị 

sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách: UBND 

huyện ban hành Văn bản số 2525/UBND -TC- KH ngày 08/10/2020 về việc đôn 

đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước năm 2020. 

* Mức độ hoàn thành kế hoạch lĩnh vực cải cách tài chính công: 5/5 = 

100% kế hoạch 

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 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 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 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; Công văn số 1137/UBND-VH ngày 25/5/2020 về việc tăng 
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cường công tác tuyên truyền CCHC, Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 

06/10/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện 

Đức Thọ, Quyết định số 5807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc kiện toàn Ban 

biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ, …. Kết quả đạt được như sau: 

* Về hạ tầng kỹ thuật 

Năm 2020, hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, nâng cấp: Thực 

hiện dự án xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ Cổng 

điều hành nội bộ trên địa bàn huyện: Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật 

tự trên địa bàn huyện; Lắp đặt hệ thống camera tại cơ quan UBND huyện; Lắp đặt 

hệ thống mạng LAN, hệ thống Camera tại cơ quan huyện ủy, khối dân, phòng GD-

ĐT, Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn; Mua sắm, bổ sung trang thiết 

bị CNTT cho Huyện ủy, khối dân, UBND huyện, Phòng GD-ĐT, Trung tâm y tế 

huyện, Công an huyện, Công an các xã, thị trấn, UBND các xã, thị trấn, các trạm y 

tế trên địa bàn huyện...  

* Về ứng dụng CNTT 

- Phần mềm chỉ đạo điều hành hồ sơ công việc, thư điện tử, phần mềm gửi 

nhận văn bản…. được kết nối đến các phòng, ban, ngành và cấp xã  phát huy hiệu 

quả rõ rệt trong giao tiếp, trao đổi thông tin, văn bản với các sở, các phòng, ban, 

ngành, các xã, thị trấn. 

- Tỷ lệ văn bản không mật gửi UBND tỉnh, các sở, ban, ngành dưới dạng điện 

tử đạt trên 98%. 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị dưới dạng điện 

tử đạt trên 97%. 

- Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử cấp xã đạt 70%. 

- Áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản giữa các phòng ban tại UBND 

huyện và các xã, thị trấn. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử sau khi thay đổi bộ máy. 

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai xây dựng từ 

năm 2012, hiện nay đang được Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện vận hành, 

ổn định và bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho các cuộc họp qua môi trường mạng 

nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí.Trong năm 2020, đã phục vụ 21 cuộc họp. 

- Phối hợp tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4, phần mềm chỉ đạo điều hành hồ sơ công việc cho các phòng, ban, UBND các xã, 

thị trấn. 

-  Niêm yết Hướng dẫn sử dụng DVCTT tại trung tâm hành chính công và bộ 

phận một cửa cấp xã và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 

- 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 Cổng thông tin điện tử theo Quyết định số 739/QĐ-

UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh.Hiện nay đã cung cấp  267 dịch vụ công 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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trực tuyến mức độ 1 và 2; 80 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt trên 30% (327/977 hồ sơ). 

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Điều 14 của 

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND. 

- Áp dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị:  

Năm 2020 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. Cụ thể duy trì tại cấp huyện, chỉ đạo 02 xã 

(Tùng Ảnh, Trường Sơn) chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang 9001 : 2015 đồng thời 

chỉ đạo 14 xã áp dụng mới ISO 9001:2015 trước 30 tháng 9 năm 2020.  

Kiện toàn lại Ban chỉ đạo theo Quyết định số 5573/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 9 năm 2020 do đồng chí Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, đồng chí Chánh 

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện làm phó ban, đồng chí  Phó văn phòng Cấp ủy 

– Chính quyền huyện làm thư ký, các đồng chí Trưởng các phòng ban làm thành viên. 

Kiện toàn, bổ sung tổ giúp việc theo Quyết định số 590/QĐ – UBND ngày 

06 tháng 03 năm 2019 của UBND huyện; ban hành Văn bản số 1241/UBND-PV 

ngày 08 tháng 6 năm 2020 về việc đôn đốc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn toàn huyện; Ban hành Văn bản 

số 2877/UBND – VP ngày 13 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện về việc kiểm 

tra việc áp dụng ISO tại các cơ quan, các xã, thị trấn. 

Phối hợp với Công ty dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt, Sở Khoa 

học Công nghệ tỉnh, chi cục Đo lường chất lượng của tỉnh để triển khai tập huấn, 

xây dựng các quy trình thủ tục hành chính theo Hệ thống ISO, tổ chức đánh giá nội 

bộ, rà soát các lĩnh vực thuộc UBND cấp xã giải quyết theo quy định của Bộ thủ 

tục hành chính được UBND tỉnh ban hành, thì phải xây dựng bấy nhiêu quy trình 

tài liệu theo hệ thống ISO 9001: 2015 để chính thức công bố và áp dụng trước ngày 

30 tháng 9 năm 2020. 

Kết quả áp dụng: Hiện UBND huyện đã xây dựng và áp dụng các thủ tục hành 

chính theo quy định của UBND tỉnh, trong đó có 05 quy trình nội bộ được áp dụng 

tại các phòng ban; 100% các xã đã xây dựng quy trình và áp dụng ISO 9001:2015. 

7. Tác động cải cách hành chính đến sự phát triển KT – XH của địa 

phương 

- Thu hút đầu tư tăng: 186,234/112,346 tỷ đạt 165,76% kế hoạch 

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt: 188,255/170 tỷ đạt 110,9% kế hoạch 

- Thành lập mới doanh nghiệp: 37/35 doanh nghiệp, vượt 0,57% so với năm 

2019 

  - Tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách của huyện: 

18,050/17,204 tỷ tăng 0,49% so với năm 2019. 

Mức độ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020: 42/24 nhiệm vụ 

bằng 100% kế hoạch đề ra. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

* Mức độ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020: 42/24 

nhiệm vụ bằng 100% kế hoạch đề ra. 

1. Về ưu điểm 
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Trên cơ sở kế hoạch CCHC năm 2020 của huyện, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong huyện đã xây dựng kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị để triển 

khai thực hiện; công tác kiểm tra cải cách hành chính được triển khai thực hiện 

nghiêm túc; Tuyên truyền cải cách hành chính được chú trọng với nhiều nội dung 

và hình thức phong phú; công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của 

các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm 

đầu mối, giảm biên chế; cải cách thủ tục hành chính được tiếp tục xác định là một 

nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo và thực hiện; cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông được duy trì tương đối nề nếp; các thủ tục hành chính đã được cập 

nhật và niêm yết công khai đầy đủ, góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà 

trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, đáp ứng được các nhu cầu giao 

dịch của tổ chức, công dân; công tác chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 

158/2007/NĐ-CP; tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ đạt kết quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt kế 

hoạch đề ra; việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Thực 

hiện tốt việc công khai tài chính, 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.  Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả 

trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng. 

2. 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; 

- 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 NĂM 2021: 

1.  Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể cải cách hành 

chính huyện giai đoạn 2021 – 2030; kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 một 
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cách quyết liệt có hiệu quả; tổ chức kiểm tra cải cách hành chính 100% đơn vị xã, 

thị trấn; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 

chức, nhân dân về cải cách hành chính. 

2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương; triển khai thực hiện 

có hiệu văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên; 

3. Ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát, 

rà soát thủ tục hành chính; cập nhật, nhiêm yết công khai thủ tục hành chính đầy 

đủ, đúng quy định; nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại 

Trung tâm hành chính công huyện và  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị 

trấn. 

4. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng luật, đồng thời sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy HĐND, 

UBND cấp huyện, cấp xã sau bầu cử hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  

5. Thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; tiếp tục 

triển khai luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/NĐ-

CP; Nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ đối với các chức danh qui định; thực 

hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy 

mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã; triển khai thực hiện có hiệu quả cải 

cách chế độ công vụ, công chức;  

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. Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản 

lý hành chính nhà nước từ huyện đến xã; áp dụng và tiếp tục triển khai Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 – 2015 trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và cấp xã. 

Trên đây là báo cáo Cải cách hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021 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; 

- 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 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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