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Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I  

Phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 

1.1. Về kế hoạch cải cách hành chính  

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. UBND huyện ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính số: 192/KH-UBND ngày 22/01/2021 để triển 

khai thực hiện trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo 16 xã, thị trấn xây dựng Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2021 triển khai thực hiện, với mục tiêu: Thực hiện 

CCHC tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực,  với mục tiêu: Từng bước cụ thể 

hóa nội dung đột phá chiến lược của Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày17/8/2020 của 

Đại hội biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Xây dựng 

chính quyền điện tử. Tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy 

theo đúng lộ trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 

19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các Đề án, Kế hoạch, chương trình 

đã xây dựng. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện, bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông cấp xã. Thực hiện đồng 

bộ các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp. 

1.2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 
Trong quý I năm 2021 UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn 

thành 11/47 nhiệm vụ, đạt 23,4% theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 

gồm:  

- Ban hành Văn bản số: 67 /UBND, ngày 11/01/2021 của UBND huyện về 

việc tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2020 và xây 

dựng kế hoạch CCHC năm 2021; 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 UBND huyện ban hành Kế 

hoạch số 192/KH-UBND, ngày 22/01/2021 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành 

chính huyện Đức Thọ năm 2021; Văn bản số: 205/UBND, ngày 26/01/2021 của 

UBND huyện, về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC và Báo cáo CCHC 

định kỳ năm 2021; 

- UBND huyện xây dựng, ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 

02/02/2021 về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 319/KH-UBND, ngày 
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22/02/2021 của UBND huyện về Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều 

kiện thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021; 

- Triển khai thực hiện liên thông các TTHC “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”; 

- Thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính. UBND huyện đã ban 

hành Quyết định số 8368/QĐ-UBND ngày 12/31/2020 của UBND huyện về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Quyết định số: 8318/QĐ-UBND ngày 

12/28/2020 của UBND huyện, về việc giao tự chủ giai đoạn 2021-2023 cho các đơn 

vị hành chính sự nghiệp, Trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các xã, thị trấn; 

- Thực hiện Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các phòng, ban, đơn vị; 

- Cử công chức dự thi nâng ngạch (chuyên viên lên chuyên viên chính); 

- Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo QĐ số 

52/2017/QĐ-UBND UBND huyện ban hành Văn bản  số:  66 /UBND ngày 

11/1/2021 của UBND huyện về việc triển khai ký cam kết thực hiện QĐ 

52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 

08/02/2021 của UBND huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021; 

- Ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 triển khai thực hiện; 

- Kế hoạch số 2879/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện về  ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 

2021; 

- Kế hoạch số 251/KH-UBND, Ngày 02/02/2021về việc Duy trì, xây dựng và 

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên 

địa bàn huyện Đức Thọ năm 2021. 

Quý I/2021 còn 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành đó là xây dựng ban hành Kế 

hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021(đang xây dựng dự thảo dự kiến hoàn 

thành ban hành trong tháng 3/2021) 

1.3. Về kiểm tra cải cách hành chính  

Theo Kế hoạch cải cách hành chính đến quý II, III/2021 UBND huyện thành 

lập đoàn và tổ chức kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc. 

1.4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Thực hiện Kế hoạch số 3480/KH-UBND-VH ngày 31/12/2020 về việc tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2021, 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; bảng biểu niêm yết tại Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận giao 

dịch 1 cửa cấp xã và 155 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; hệ thống pano, áp phích; hội 

họp, gửi văn bản; tuyên truyền tại thư viện các xã, thị trấn… 

1.5. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

- Số hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn: 21 nhiệm vụ 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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- Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn: 01 nhiệm vụ (Thực hiện chỉ thị 

tết trồng cây) 

2. Cải cách thể chế 

- 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 pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quý I/2021 trên địa bàn huyện 

không có văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. UBND huyện giao Phòng Tư 

pháp thực hiện công tác tự kiểm tra các văn bản hành chính ban hành trong quý 

I/2021, kết quả kiểm tra cho thấy không có văn bản hành chính chưa quy phạm 

pháp luật. Ngoài ra còn thực hiện công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi 

hành năm 2020. 

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

chính: Để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn, 

UBND huyện đã thực hiện 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; đồng thời triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm công tác theo dõi thi hành pháp luật với các nội dung: theo dõi thi hành 

pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

 Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính, trong quý I/2021 trên địa bàn 

huyện đã tiến hành xử phạt 67 vụ việc với tổng số tiền thu được 106.4700.000 

đồng; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 03 trường hợp. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Trong  quý I/2021 UBND 

huyện giao Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện và chỉ đạo các 

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

thông tin điện tử trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 

nội dung: Thông tin pháp luật có hiệu lực trong từng tháng; các văn bản pháp luật 

về bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

* Về rà soát TTHC: Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 02/02/2021 

của UBND huyện ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2021; UBND huyện đã ban 

hành Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 22/02/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá 

thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2021 để triển 

khaik thực hiện.  

* Về niêm yết TTHC 
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- Số thủ tục hành chính công bố mới: 03 thủ tục;  

- Số Thủ tục hành chính bãi bỏ, thay thế: 02 thủ tục. 

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

 Trong quý I năm 2021, UBND huyện Đức Thọ không tiếp nhận ý kiến phản 

ánh kiến nghị của người dân và tổ chức chuyển đến theo quy định. 

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

Kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính trong quý I năm 

2021 cụ thể như sau: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm là 498 hồ 

sơ; trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận 450 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước 

chuyển qua 48 hồ sơ. Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 347 hồ sơ 

(trong đó: 343 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 04 hồ sơ giải quyết quá hạn); 151 hồ sơ 

đang giải quyết, trong đó: 149 hồ sơ chưa đến hạn; 02 hồ sơ đã quá hạn; (Đạt tỷ lệ 

98,85% hồ sơ giải quyết đúng hạn.) 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: UBND huyện đã thành lập Uỷ ban bầu cử huyện, tổ 

giúp việc Uỷ ban bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử, xây dựng kế hoạch, lịch để triển khai 

thực hiện. Đến nay đã thực hiện các bước theo đúng luật bầu cử (Đến ngày 14/3 ở 

huyện đã tiếp nhận xong hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, ở xã, thị trấn đã 

tiếp nhận xong hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để chuẩn bị hiệp thương lần 2 

theo kế hoạch). 

- Tổng số biên chế công chức huyện được giao trong năm: 80 người, số biên 

chế có măt tại thời điểm báo cáo 78 người (trong đó có 04 hợp đồng theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP); 

- Số biên chế tinh giảm trong kỳ báo cáo: không 

- Tổng số biên chế cán bộ, công chức xã trong giao trong năm: 318 người; tổng 

số có mặt: 394 người (dôi dư do sáp nhập xã). 

- Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện: 05 đơn vị. 

- Tổng số người làm việc được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao: 78 

người, số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo: 72 người. 

- Số biên chế tinh giảm trong kỳ báo cáo: không 

5. Cải cách công vụ 

- Quý I/2021 đã xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan UBND huyện và 05 

đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện trình tỉnh phê duyệt. 

- Cử đi thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính: 05 người; 

- Thực hiện bổ nhiệm mới: 01 người (Phó phòng Tài chính – Kế hoạch); bổ 

nhiệm lại: 04 người, Trong đó: Trưởng phòng: 01 người (Trưởng phòng NN – 

PTNT); Phó phòng: 02 người (Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó phòng Lao động - 

TBXH); Phó ban: 01 người (Phó ban quản lý dự án); 

- Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2021, quý I/2021 cử: 03 người đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. 

- Thực hiện kỷ cương hành chính theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh UBND huyện đã ban hành Văn bản số:  66 /UBND ngày 11/1/2021 của 
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UBND huyện về việc triển khai ký cam kết thực hiện QĐ 52/2017/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh; Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện về 

việc thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

năm 2021. 

6. Cải cách tài chính công 

- UBND huyện ban hành Quyết định số 8318/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về 

việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị HCSN, trường học và các xã, thị trấn giai 

đoạn 2021-2023; Quyết định số 8368/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  về việc giao dự 

toán thu, chi năm 2021 cho các đơn vị HCSN, trường học và các xã thị trấn. 

 - 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 2021 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.  

 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: 

- Năm 2021 giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí cho 64 đơn vị sự nghiệp công lập (Cơ quan: 06 đơn vị và 58 trường 

học). Trong đó có 01 đơn vị tự chủ hoàn toàn về kinh phí là: Ban QLDA huyện 

và 21 đơn vị tự chủ một phần kinh phí. 

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. 

Qua thực tế triển khai cho thấy, việc thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách 

nhiệm đạt được một số kết quả như: Tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị trong 

việc quản lý chi tiêu tài chính; Từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản 

lý ở cấp trên; Thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, phân phối tiền 

lương của đơn vị sự nghiệp đã gắn với hiệu quả chất lượng công việc thông qua quy 

chế chi tiêu nội bộ.  

- Về công tác công khai tài chính: UBND huyện ban hành Quyết định số 

8368/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc công khai tài chính 

ngân sách năm 2021. 

Số nhiệm vụ hoàn thành lĩnh vực Tài chính công trong quí I/2021: 01/01 

nhiệm vụ. 

7. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử 

7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị 

- Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về CNTT: Kế hoạch số 2879/KH-

UBND-VH ngày 13/11/2020 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

Nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021; Công văn số 249/UBND-VH ngày 

01/02/2021 về việc rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT… 

- Kết quả thực hiện:  
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+ Phối hợp hướng dẫn các trường học cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm hồ 

sơ công việc. 

+ Làm việc với Bưu điện huyện để đưa nhân lực của bưu điện sang thực hiện 

thí điểm bưu chính công ích, hiện nay nhân viên của bưu điện đã sang làm việc tại 

Trung tâm hành chính công huyện từ 01/3/2021. 

+ 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, phần mềm dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số. 

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  301 dịch vụ công trực tuyến mức độ 

1 và 2; 82 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; Hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 phát 

sinh trong quý 1 là 75/485 hồ sơ, hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 là 9/485 hồ sơ. 

7.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị: Ngay từ đầu năm UBND 

huyện đã xây dựng Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021  về 

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

9001 – 2015. Tiếp tục duy trì tại UBND huyện, chỉ đạo 16 xã duy trì và áp dụng 

mới ISO 9001 :2015 trước 30 tháng 9 năm 2021. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo, bổ sung 

tổ giúp việc theo đúng quy định. 

8. Mức độ thu hút đầu tư: Quý I/2021 thu hút đầu tư đạt gần 300/1500 tỷ 

đồng đạt 20% kế hoạch. 

9. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm: Quý I/2021 thành lập 

được được 9 doanh nghiệp/20 doanh nghiệp đạt 45% kế hoạch; 

10. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương: 

Quý I/2021 được 19,09 tỷ đồng/120,535 tỷ đồng đạt 15,85% kế hoạch; 

11. Thực hiện thu ngân sách: Tồng thu ngân sách đến 14/3/2021: 63,64% 

(120,535 tỷ đồng/190 tỷ đồng). 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Tồn tại, hạn chế 

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

hoạch hạn chế; 

- Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao còn để 

quá hạn; 

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

chậm so với yêu cầu; 

- Giải quyết một số thủ tục hành chính còn để quá hạn, đặc biệt là lĩnh vực tài 

nguyên – môi trường; 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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- 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  áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015  ở một số xã 

chậm so với kế hoạch. 

2. Nguyên nhân:  Nhận thức và sự quan tâm của một số cấp uỷ, chính quyền 

và một bộ phận cán bộ, công chức về CCHC chưa thật sự đầy đủ, chưa ngang tầm 

với yêu cầu nhiệm vụ. Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự 

quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác CCHC. Công tác chỉ đạo, điều hành 

CCHC một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đối với đơn vị trực thuộc, cấp xã còn 

nhiều hạn chế. Việc ban hành các kế hoạch về CCHC chưa thực sự gắn với hoạt 

động, thực tiễn của địa phương. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC QUÝ II NĂM 2021: 

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 2021 để ra.  Ban hành kế hoạch, thành 

lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của UBND huyện, tiến 

hành tổ chức kiểm tra tại UBND các xã, thị trấn;  

2. Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức triển khai tuyên 

truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân theo đúng kế hoạch;  

3. Duy trì việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời cho tổ chức, cá 

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

4. Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 – 2026 đúng luật, đủ số lượng, chất lượng. 

5. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức xã sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;  

6. Kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kết 

quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính  tại các đơn vị. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, tiếp tục duy trì, triển khai áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 tại UBND huyện và 16 xã, thị trấn. 

Trên đây là báo cáo Cải cách hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ qui II 

năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Thọ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                      
- Các sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin – TT,  

  Tài chính, Khoa học – CN; Văn phòng 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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