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I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

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

- Quý III năm 2021 UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện trên tất cả các 

lĩnh vực đã ban hành 20 văn bản  chỉ đạo, đồn đốc thực hiện kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2021 (Theo Phụ lục 3A gửi kèm). Kết quả đến 14/9/2021 đã hoàn thành 

24/47 nhiệm vụ, đạt 51,06% theo kế hoạch, trong đó: Chỉ đạo điều hành CCHC 4/8 

nhiệm vụ; Cải cách thể chế 1/6 nhiệm vụ; Cải cách thủ tục hành chính 3/6 nhiệm 

vụ; Cải cách tổ chức bộ máy 4/4 nhiệm vụ; Cải cách công vụ 6/7 nhiệm vụ; Cải 

cách tài chính công 1/5 nhiệm vụ; Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử 4/7 

nhiệm vụ; Thành lập doanh nghiệp 1/1 nhiệm vụ (còn một số nhiệm vụ kế hoạch 

hoàn thành quý IV/2021). 

- Về kiểm tra cải cách hành chính: Quý III/2021 UBND huyện thành lập đoàn 

và tổ chức kiểm tra được 13 đơn vị xã gồm: Đức Lạng, Hòa Lạc, Tân Dân, An 

Dũng, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, Yên Hồ, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, 

Tùng Ảnh, Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu (đã có báo cáo kết quả kiểm tra, 

văn bản chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế). 

-  Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được UBND huyện quan tâm và 

tổ chức chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và nhiều hình thức khác nhau như: giao ban, hội họp… góp phần nâng cao 

hiệu quảt riển khai công tác CCHC trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, trong quý 

III/2021  số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn: 07/10 nhiệm vụ, đạt 70%. 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn: 3 nhiệm vụ (01 nhiệm vụ thuộc 

phòng Kinh tế - Hạ tầng, 01 nhiệm vụ thuộc phòng Tài nguyên – Môi trường, 01 

nhiệm vụ thuộc Công an huyện). 

- Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện đối với những nội dung bị 

trừ điểm trong Chỉ số CCHC năm 2020: 

- 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):  Đầu năm 2021, UBND huyện đã 

ban hành văn bản số 260/UBND-TH ngày 6/2/2021 yêu cầu các phòng, ban nghiêm 

túc thực hiện hoàn thành đúng thời gian quy định của các văn bản của UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Giao Văn phòng CU - CQ huyện theo dõi việc thực 

hiện, hàng tháng, quý, năm báo cáo gửi Lãnh đạo UBND huyện,Ban Thi đua - Khen 

thưởng huyện đưa vào tiêu chí bình xét thi đua cuối năm. Kết quả: 9 tháng đầu năm 
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2021, UBND tỉnh giao 84 nhiệm vụ, đã hoàn thành đúng hạn 76 (Đạt 90,4%), hoàn 

thành quá hạn 8 nhiệm vụ. 

*  Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả kiểm tra 7 tháng đầu năm 

2021 

- Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao chậm 04/62 (chiếm tỷ lệ 6,5%): 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo khắc phục, tuy nhiên kết quả 9 tháng đầu năm 

2021 hoàn thành quá hạn vẫn còn cao 8/84 (9,5%). 

- Quy trình ký số văn bản (ký số, ngày tháng văn bản) chưa đúng quy trình; 

việc ký số file đính kèm văn bản chưa đúng theo quy định của Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư; chưa triển khai tập huấn Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư cho đội ngũ công chức, viên chức 

thuộc và trực thuộc: Ngày 14/9/2021 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 

2408/UBND-TCNV về việc khắc phục tồn tại sau kiểm tra công tác Văn thư lưu trử 

tại các xã, thị trấn 8 tháng đầu năm 2021, đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư cho đội ngũ công chức, viên 

chức, dự kiến cuối tháng 9/2021. 

- Qua kiểm tra 02 đơn vị cấp xã, có xã sử dụng chữ ký số chưa đảm bảo an 

toàn thông tin; Văn bản đi ban hành điện tử trên phần mềm quản lý văn bản còn hạn 

chế so với Văn bản ban hành đi 06 tháng đầu năm. UBND huyện chỉ đạo khắc phục 

theo Văn bản số 2403 /UBND-TCNV, ngày 06/9/2021 và giao Phòng Văn hóa – 

TT, Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền theo dõi, đôn đốc thực hiện. 

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 III/2021 trên 

địa bàn huyện không có văn bản quy phạm pháp luật được ban hành; không thực 

hiện tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện và các 

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

 - Thực hiện góp ý 08 dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh theo yêu cầu 

của Sở Tư pháp. 

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

chính 

 - Trong quý III/2021, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính, trên địa bàn toàn huyện đã tiến hành xử phạt 32 vụ với tổng số 

tiền 86.450.000 đồng (Trong đó UBND huyện ban hành 02 QĐ Xử phạt 29.000.000 

đồng). 

 - Công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm về bảo vệ môi trường tiếp 

tục được triển khai rộng rãi trên địa bàn huyện, UBND huyện ban hành Quyết định 

số 11077/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác 

chăn nuôi tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện năm 2021 (từ  ngày 24/8 

đến 10/9/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã tiến hành kiểm tra tại 19 trại 

chăn nuôi tại 7 xã gồm Đức Lạng, An Dũng, Tân Hương, Đức Đồng, Tân Dân, 

Tùng Ảnh, Bùi La Nhân). 

* Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
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- Biên soạn và phát hành thông tin pháp luật hàng tháng với nội dung văn bản, 

chính sách pháp luật có hiệu lực 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 2.000 tờ 

giới thiệu một số quy định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống 

dịch Covid – 19;  Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và các nghị định xử phạt; 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 

1.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền). Phối hợp tổ chức 4 cuộc tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật với 250 người tham dự. 

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức thông qua chào cờ đầu 

tháng tại UBND huyện. UBND huyện giao  Phòng Tư pháp 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, 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, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, 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 phòng 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.  

- Bên cạnh đó đã hướng dẫn các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tuyên truyền các nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

mội trường như Luật bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 

2013, Luật trồng trọt, Luật giao thông đường bộ… 

 * Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện đối với những nội dung bị 

trừ điểm trong Chỉ số CCHC năm 2020: 

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): Năm 2021 UBND huyện ban hành 

Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 20/01/2021 triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 

năm 2021. 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.…; Kế hoạch số 

1152/KH-UBND ngày 17/5/2021triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ.  UBND huyện 

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

thể sau: 

- Biên soạn và phát hành thông tin pháp luật hàng tháng với nội dung văn 

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

đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn . 
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- In ấn 8.000 tờ rơi, tờ gấp với các nội dung như giới thiệu một số quy định 

của pháp luật xuống tận người dân 

- Phối hợp tổ chức 12 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với 

1.730 người tham dự. 

- 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 và phục vụ cuộc họp cán bộ tham 

dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.  

- Phối hợp với các phòng ban, ngành và các đoàn thể tổ chức tập huấn cho 

các đoàn viên, hội viên và cán bộ nhân dân. 

- Phối hợp với phòng KTHT Tập huấn Luật xây dựng và các văn bản hướng 

dẫn; tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật ATGT đường bộ, đường sắt, 

đường thuỷ nội địa trên địa bàn huyện Đức Tho, Phối hợp với Đoàn Thanh niên tập 

huấn Luật Thanh Niên....... 

- Nhằm giúp người dân trên địa bàn huyện nắm rõ các quy định của pháp luật 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức tự giác chấp hành Phòng 

tổng hợp và biên soạn mức xử phạt  và căn cứ pháp lý gửi Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trên 

hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, loa di động và các hình thức phù hợp khác như 

thông báo trên bản tin thôn, tổ dân phố...  

- Thường xuyên đăng tải các thông tin pháp luật mới có hiệu lực 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.. 

*  Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả kiểm tra 7 tháng đầu năm 

2021 

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời:  Thực 

hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 20/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ công tác 

tư pháp năm 2021 đã xác định cụ thể, chi tiết yêu cầu, nội dung công việc và thời 

gian hoàn thành đối với nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản trong quí IV năm 2021. 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được chú trọng:  theo dõi thi hành 

pháp luật trọng tâm về bảo vệ môi trường đã triển khai rộng rãi trên địa bàn huyện, 

UBND huyện ban hành Quyết định số 11077/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chăn nuôi tại các trang trại chăn nuôi trên địa 

bàn huyện năm 2021 (từ  ngày 24/8 đến 10/9/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện 

đã tiến hành kiểm tra tại 19 trại chăn nuôi tại 7 xã gồm Đức Lạng, An Dũng, Tân 

Hương, Đức Đồng, Tân Dân, Tùng Ảnh, Bùi La Nhân). 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

* Về rà soát TTHC: Thực hiện rà soát,đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều 

kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2021 theo Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 

22/02/2021của UBND huyện.  

* Về niêm yết TTHC: Trong quý III 
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- Số thủ tục hành chính công bố mới: Ngành Lao động - TBXH: Niêm yết 03 

thủ tục hành chính liên thông mới ban hành; 06 thủ tục hành chính liên thông, 01 

(một) thủ tục hành chính cấp huyện;  

- Số Thủ tục hành chính bãi bỏ: 03 thủ tục hành chính cấp huyện bị bãi bỏ 

thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội  

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

III năm 2021 cụ thể như sau:Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong 1117 hồ 

sơ; trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận 883 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang 

234 hồ sơ.  

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 877 hồ sơ (trong đó: 

877hồ sơ giải quyết đúng hạn; 0 hồ sơ giải quyết quá hạn); 98 hồ sơ đang giải 

quyết, trong đó: 98 hồ sơ chưa đến hạn; 0 hồ sơ đã quá hạn; (Đạt tỷ lệ 100% hồ sơ 

giải quyết đúng hạn.) 

- Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện đối với những nội dung bị 

trừ điểm trong Chỉ số CCHC năm 2020: 

+ 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): Trong 

9 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công là 17.990 hồ sơ 

trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn là 17.694 hồ sơ,đạt tỷ lệ 

đúng hạn 99,8%; hồ sơ đang xử lý trong hạn 296 hồ sơ. 

+ 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): Năm 2020 số thủ tục hành chính bị trễ hẹn, chậm giải quyết 

thuộc lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường (do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

khu vực Hương sơn – Đức Thọ thuộc Sở Tài nguyên – Mội trường giải quyết). Để 

khắc phục tồn tại hạn chế trên ngày 8/7/2021 UBND huyện đã có buổi làm việc với 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất khu vực Hương Sơn – Đức Thọ đã có Thông 

báo kết luận số 1902/TB-UBND ngày 21/7/2021. 

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

0,75/1 điểm):  Năm 2021 UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 319/KH-UBND 

ngày 22/2/2021 về rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện 

thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Qua rà soát nhận thấy về cơ bản các TTHC 

đã đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp và thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhân dân, không gây cản trở trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh. 

*  Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả kiểm tra 7 tháng đầu năm 

2021:  Việc tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC chưa đầy đủ, không có tài 

liệu chứng minh việc thực hiện; Chưa thực hiện việc đính kèm  kết quả giải quyết 

TTHC trên cổng DVC; Việc tiếp nhận và giải quyết và trả kết quả TTHC chưa tuân 

thủ theo quy trình nội bộ TTHC do UBND tỉnh công bố : Căn cứ Văn bản số 

5780/UBND-NC1 ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành văn bản 

số 2403 /UBND-TCNV, ngày 06/9/2021 về việc tập trung khắc phục tồn tại, hạn 
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chế CCHC 7 tháng đầu năm 2021. Đến nay các phòng, ban liên quan đã rà soát kèm 

theo đầy đủ tài liệu chứng minh; Việc đính kèm  kết quả giải quyết TTHC trên cổng 

DVC được thực hiện từ tháng 9/2021; Một số thủ tục chưa thực hiện theo quy trình 

nội bộ, UBND huyện giao Trung tâm HCC huyện đã giải quyết và trả kết quả 

TTHC theo quy trình nội bộ TTHC do UBND tỉnh công bố. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

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

chế có măt tại thời điểm báo cáo 77 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: 386 người. 

- 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: 73 người. 

- Số biên chế tinh giảm trong kỳ báo cáo: 01 người. 

- Tổng số người làm việc tại sự nghiệp giáo dục được giao: 1.409 người, số 

người có mặt tại thời điểm báo cáo: 1.433 người. 

- Số biên chế tinh giảm trong kỳ báo cáo: 02 người 

*  Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả kiểm tra 7 tháng đầu năm 

2021 

- Chưa tập trung chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt 

động của UBND cấp xã nhiệm kỳ mới; phân công nhiệm vụ cho công chức, chỉ đạo 

quyết liệt hơn việc sáp nhập thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% 

theo quy định tại Thông tư 14 của Bộ Nội vụ; hiện tại chưa xây dựng quy chế hoạt 

động UBND huyện nhiệm kỳ mới: Sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra CCHC 7 

tháng đầu năm của tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra CCHC năm 2021 của đoàn kiểm 

tra CCHC huyện, UBND huyện đã ban hành văn bản số 2403 /UBND-TCNV, ngày 

06/9/2021 về việc tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế CCHC 7 tháng đầu năm 

2021, đến nay 100% xã, thị trấn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của UBND 

xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức; 

xây quy chế hoạt động UBND huyện đã xây dựng dự thảo đang trình xin ý kiến góp 

ý.  

Còn việc chỉ đạo quyết liệt hơn việc sáp nhập thôn, tổ dân phố có quy mô số 

hộ gia đình dưới 50% theo quy định tại Thông tư 14 của Bộ Nội vụ: Huyện Đức 

Thọ năm 2012 đã rà soát, xây dựng đề án triển khai sáp nhập từ 243 thôn còn lại 

155 thôn, đến nay còn 19 thôn chưa đạt 50% về qui mô hộ gia đình của các xã là do 

đặc thù và địa hình chia cắt nên không thể sáp nhập được. 

- Chưa rà soát báo cáo tổ chức bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

huyện theo Nghị định 120 gửi Sở Nội vụ trước ngày 13/7/2021: UBND huyện đã có 

báo cáo gửi Sở Nội vụ đúng qui định. 

5. Cải cách công vụ 

- Hoàn thiện hồ sơ các chức danh HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 

trình tỉnh phê chuẩn; Phê duyệt các chức danh UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 

2021 – 2026; 
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- Xây dựng danh mục và khung năng lực vị trí việc làm sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo; Trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề; Trung tâm ứng 

KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi trình tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý và luân chuyên viên 

chức các trường học: Bổ nhiệm mới: 02 người (01 Phó hiệu trưởng Tiểu học, 01 

Phó hiệu trưởng mầm non); rà soát bổ nhiệm lại: 14 người, Trong đó: Hiệu trưởng: 

09 người (04 Mầm nôn, Tiểu học, 01 THCS), Phó hiệu trưởng: 05 người (04 Mầm 

non, 01 Tiểu học). Thực hiện luân chuyển viên chức ngành giáo dục: 12 người, 

trong đó thuyên chuyển đi ngoại huyện: 04 người (THCS: 02 người, Tiểu học: 02 

người) , luân chuyển nội huyện: 08 người (Mầm non: 04 người, Tiểu học: 02 người, 

THCS: 02 người); tiếp nhận mới 05 người (THCS: 01 người, Tiểu học: 04 người); 

Cử giáo viên đi biệt phái: 05 người THCS. 

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

2021, quý III năm 2021 cử: 01 người đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, 55 

người bồi dưỡng ngạch chuyên viên (trong đó: Công chức huyện 05 người, công 

chức xã: 50 người). 

- Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện đối với những nội dung bị 

trừ điểm trong Chỉ số CCHC năm 2020: 

+ 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): 

Năm 2021 đã cử đi thi chuyển ngạch công chức được 01 người, còn 2 công chức 

đang dự kiến cử dự thi khi UBND tỉnh tổ chức; 

+ 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): Năm 2021 UBND huyện xây dựng 

kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/01/2021 về chuyển đổi vị trị công tác đội ngũ 

công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và bố trí sắp xếp lại số 

lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2021. Đến nay đã chuyển 

đổi được: 24 người (Công chức cấp xã: Tài chính – kế toán: 08 người, Địa chính – 

xây dựng - NNMT: 06 người, Tư pháp – Hộ tịch: 05 người, Văn phòng – TK: 04 

người, Văn hóa – Xã hội: 01 người); 

+ 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): Năm 

2021 UBND huyện ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2021 kèm theo QĐ số 990/QĐ-UBND năm 2021 cử: 236 đi đào tạo, bồi 

dưỡng, đến nay đã cử được 61 người đi đào tạo, bồi dưỡng: trong đó 05 người đi 

bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3, 01 người đi bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính, 55 người đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên, đạt 25,85% kế 

hoạch (Nguyên nhân đạt thấp do dịch Covid-19 nên các trường chưa tổ chức các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng). 

+ 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): UBND huyện ban hành văn bản số 

2052/UBND-TCNV ngày 06/8/2021 về việc cập nhật bổ sung thông tin phần mềm 

Quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay tại UBND huyện đã cơ bản bổ sung, 

cập nhật đầy đủ thông tin cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 
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*  Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả kiểm tra 7 tháng đầu năm 

2021 

- Chưa tập trung chỉ đạo UBND cấp xã trong việc lưu trữ hồ sơ thực hiện chế 

độ chính sách đối với CBCC cấp xã, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBCC cấp xã; vẫn còn có CBCC cấp xã chưa đạt chuẩn. UBND 

huyện đã ban hành văn bản số 2403 /UBND-TCNV, ngày 06/9/2021 về việc tập 

trung khắc phục tồn tại, hạn chế CCHC 7 tháng đầu năm 2021 đã giao các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện. 

 - Còn có 02 công chức cấp huyện chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo 

khung năng lực vị trí việc làm được phê duyệt; bổ nhiệm lại 05 công chức lãnh đạo, 

quản lý quá thời gian quy định; bổ nhiệm mới 02 công chức lãnh đạo, quản lý chưa 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị; còn có viên chức ĐVSN bị xử 

lý kỷ luật. 

 + Đối với 02 công chức chưa đảm bảo điều kiện khung năng lực, vị trí việc 

làm UBND huyện dự kiến cử dự thi khi UBND tỉnh tổ chức. 

 + Bổ nhiệm lại 05 công chức lãnh đạo, quản lý quả thời gian quy định: sau 

khi có kết luận của đoàn kiểm tra, đến nay UBND huyện đã thực hiện rà soát bổ 

nhiệm lại: 14 người, Trong đó: Hiệu trưởng: 09 người (04 Mầm nôn, Tiểu học, 01 

THCS), Phó hiệu trưởng: 05 người (04 Mầm non, 01 Tiểu học). Đối với bổ nhiệm 

mới 02 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý 

luận chính trị , hiện nay đang học lớp Trung cấp chính trị do Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị huyện phối hợp với trường Chính trị Trần Phú tổ chức, dự kiến năm 2021 

hoàn thành chương trình. 

- Trên phần mềm quản lý CBCCVC: Chưa cập nhật quá trình công tác của các 

chức danh bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi có Quyết định phê chuẩn của 

UBND tỉnh và chuyển đổi vị trí công tác; chưa thực hiện kiện toàn việc sáp nhập 

các trường THCS, MN, TH sau sáp nhập xã; chưa cập nhật thường xuyên và kịp 

thời quá trình nâng lương, bổ nhiệm lại và các đơn vị sự nghiệp khác….; chưa đính 

kèm ảnh hồ sơ của viên chức sự nghiệp trực thuộc. 

+ Chưa cập nhật quá trình công tác của các chức danh bầu cử nhiệm kỳ 2021-

2026, sau khi có Quyết định phê chuẩn của UBND tỉnh và chuyển đổi vị trí công 

tác; chưa cập nhật thường xuyên và kịp thời quá trình nâng lương, bổ nhiệm lại và 

các đơn vị sự nghiệp khác….; chưa đính kèm ảnh hồ sơ của viên chức sự nghiệp 

trực thuộc: Thực hiện văn bản số 2052/UBND-TCNV ngày 06/8/2021của UBND 

huyện về việc cập nhật bổ sung thông tin phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức. Đến nay tại UBND huyện, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn đã 

cơ bản bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định. 

+ Việc thực hiện kiện toàn việc sáp nhập các trường THCS, MN, TH sau sáp 

nhập xã: UBND huyện đang đang triển khai thực hiện theo lộ trình Đề án số 

92/ĐA-UBND năm 2018 của UBND huyện Đức Thọ. 

6. Cải cách tài chính công 

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 8/9/2021 của UBND huyện 

về việc sữa đổi 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.   
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 - 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: 

Tổng đơn vị được giao tự chủ đến ngày 14/9/2021 là: 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: 

Tổng đơn vị được giao tự chủ đến ngày 14/9/2021 là: 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; 35 đơn vị tự chủ một phần kinh 

phí và 28 đơn vị do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên. 

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. 

*  Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả kiểm tra 7 tháng đầu năm 

2021 

- Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND-HĐND huyện chưa đúng 

quy định về thẩm quyền ban hành; Quy chế chi tiêu nội bộ của một số đơn vị sự 

nghiệp công lập chưa thể hiện được nguồn kinh phí: Thực hiện Văn bản số 2403 

/UBND-TCNV, ngày 06/9/2021 về việc tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế CCHC 

7 tháng đầu năm 2021,  phòng Tài chính – Kế hoạch đã ban hành văn bản số 

177/TC-KH ngày 07/9/2021 để triển khai thực hiện, đến nay 100% đơn vị sửa đổi 

Quy chế chi tiêu nội bộ đúng qui định. 

- QĐ số 8318/QĐ-UBND ban hành giao quyền tự chủ cho UBND cấp xã 

chưa đúng quy định: Ngày 8/9/2021 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

1402/QĐ-UBND về việc sữa đổi 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.   

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, phân công nhiệm vụ về CNTT:  

 Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về việc kiện toàn Tổ giúp 

việc Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Đức Thọ, Kế hoạch số 

2420/UBND-VH ngày 7/9/2021về việc tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 và chuyển đổi số năm 2021 … 

- Kết quả thực hiện:  

+ Đôn đốc các xã, thị trấn cập nhật trang thông tin điện tử, phần mềm truyền 

thanh cơ sở, phần mềm chỉ đạo điều hành hồ sơ công việc. 

+ Đôn đốc các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tăng cường sử dụng chữ 

ký số. 

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

thông tin trong phục vụ công việc. 
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+ Trong quý III đã phối hợp với Trung tâm CNTT-TT tỉnh tổ chức 4 lớp tập 

huấn (mỗi lớp 60 học viên) kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

tại 4 xã: Tùng Châu, Tùng Ảnh, Tân Dân, An Dũng. 

+ 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) đã được nâng 

cấp tích hợp trang thông tin điện tử các xã, thị trấn 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.  

- Về dịch vụ công trực tuyến: Đến nay, đã có 173 dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 (Trong đó cấp huyện 121 DVC, 52 DVC cho mỗi đơn vị cấp xã), 121 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp huyện được cung cấp. 

Trong quý III, trên Cổng dịch vụ công của huyện phát sinh 1214 hồ sơ; DVC 

mức 3, mức 4 tổng số 185 hồ sơ. 

*  Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện đối với những nội dung 

bị trừ điểm trong Chỉ số CCHC năm 2020: 

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

UBND huyện đã chỉ đạo bổ sung một số chuyên mục còn thiếu như: Thông tin về 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất; phương án bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn. Chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch. Thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có tác động 

tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận thanh tra, kiểm tra giám sát liên quan 

đến bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tin 

về khen thưởng xử phạt…và nâng cấp cổng thông tin điện tử huyên. 

- 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): Hiện tại đã cung cấp 121 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. Hồ sơ phát sinh 7 tháng đầu năm 252/1348. UBND huyện đang 

xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn sử dụng để tăng hồ sơ vào quý III và quý 

IV năm 2021. 

- 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): 121 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 cấp huyện được cung cấp. 

- 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): Năm 2021UBND huyện đã ký hợp đồng với Bưu điện về nhân lực 

thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công do đó tất cả các thủ tục hành 

chính cấp huyện đã tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Số hồ sơ đã trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 203 hồ sơ (năm 2020 

không có hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích). 

- 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): Việc xây dựng, 

áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu TCVN ISO 9001 

thường xuyên được quan tâm; Kịp thời thực hiện việc ban hành, phân phối, kiểm 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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soát, cập nhật tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; niêm yết, công khai Quyết định 

công bố, Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng; áp dụng, vận hành các quy 

trình trong giải quyết công việc và TTHC theo quy trình đã công bố; trên 95% hồ 

sơ, tài liệu được lập danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu. 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày 14/01/2021 của Sở Khoa 

học&amp;Công nghệ, Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 02/02/2021 về việc duy trì 

và xây dựng và áp dụng hệ thống chất quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO năm 

2021 trên địa bàn huyện. UBND huyện tăng cường chỉ đạo các xã triển khai năm 

2021 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đến nay các xã cơ bản đã xây dựng 

xong quy trình, hồ sơ, một số đơn vị đã công bố áp dụng trước 30/6/2021, đến hết 

30/9/2021 16/16 xã, thị trấn công bố và áp dụng, đạt 100% theo kế hoạch của Sở 

khoa học công nghệ tỉnh đề ra. 

*  Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả kiểm tra 7 tháng đầu năm 

2021 

- Truyên tryền CCHC trên hệ thống tuyền thanh cơ sở chưa thường xuyên, 1 số 

xã chưa thực hiện: UBND huyện giao Phòng Văn hóa – TT tăng cường đôn đốc, 

kiểm tra tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thời gian hoàn thành: tháng 

11/2021. 

- Việc tuyên truyền trên trang thông tin điện tử chưa hiệu quả, một số xã không 

hoạt động trang thông tin điện tử, cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT theo Kế 

hoạch và quản lý chữ ký số đảm bảo an toàn thông tin: UBND huyện đã nâng cấp 

Cổng thông tin điện tử huyện tích hợp các trang thông tin điện tử các xã, thị trấn và 

đang vận hành chạy thử để cung cấp 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, thời gian hoàn thành: tháng 

12/2021.  

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành trên 

phần mềm  hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số của Lãnh đạo UBND cấp xã chưa 

cao: UBND huyện đã giao phòng Văn hóa – Thông tin đôn đốc, hướng dẫn, kiểm 

tra hàng tháng việc chỉ đạo điều hành trên phần mềm cũng như ứng dụng chữ ký số 

của lãnh đạo UBND cấp xã: thơi gian hoàn thành tháng 11/2021. 

7.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị:  

Trong Quý III/2021: Hướng dẫn, theo dõi, giám sát kiểm tra việc duy trì, xây 

dựng mới và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng ban 

chuyên môn cấp huyện. Đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng và áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo 100% các đơn vị áp dụng 

HTQLCL ISO 9001:2015 trước 30/9/2021 theo kế hoạch. 

8. Mức độ thu hút đầu tư: thu hút đầu tư  từ 01/01/202 đến 14/9/2021 đạt 

gần 500/1500 tỷ đồngđạt 30% kế hoạch. 

9. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm: từ 01/01/202 đến 

14/9/2021  thành lập được 32 doanh nghiệp/20 doanh nghiệp đạt 160% kế hoạch; 

10. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương:   
Từ 01/01/202 đến 14/9/2021  được 47,9 tỷ đồng/120,535 tỷ đồng đạt 39,7% kế 

hoạch; 
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11. Thực hiện thu ngân sách: Tổng thu ngân sách đến 14/9/2021: 189,5 tỷ 

đồng/190 tỷ đồng,đạt 99,7 % 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Mức độ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 một số nhiệm 

vụ còn chậm so với kế hoạch; 

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

quá hạn; 

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

chậm;   

- Việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn để quá hạn, mới đạt 

92%.  

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

chậm so với yêu cầu; 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 

chậm so với kế hoạch; 

- Một số quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị và xã chưa đúng với đúng quy 

định về thẩm quyền ban hành và chưa thể hiện được nguồn kinh phí. 

- 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; 

- Mức độ thu hút đầu tư chậm so với kế hoạch, mới đạt 30% kế hoạch; 

- Tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương chậm 

(mới đạt 39,7% 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 chuyên môn, đơn vị 

chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nên còn để chậm các nhiệm vụ 

được giao. 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. Đặc biệt trong 

quí III năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp lây lan trong cộng đồng 

do đó một số nhiệm vụ chưa được hoàn thành theo kế hoạch.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC 3 THÁNG CUỐI 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 2021đề ra. tổ chức điều tra xã hội học, 

thẩm định kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các đơn vị xã, thị trấn; 

2. Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi việc thi hành 

pháp luật trên địa bàn huyện; Tiếp tục 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. Tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch; 
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5. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, tiếp tục duy trì,triển khai áp 

dụnghệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 tại UBND huyện và chỉ đạo 

100% đơn vị xã áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 hoàn thành trước 30/9/2021. 

6. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư; mức độ đóng góp của doanh 

nghiệp và hoàn thành thu ngân sách năm 2021. 

Trên đây là báo cáo Cải cách hành chính quí III, phương hướng nhiệm vụ quí 

IV năm 2021 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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