
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀ AN 
 

Số: 115/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoà An, ngày 03 tháng 3 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 
   

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng. 

Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về chế độ báo 

cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế 

hoạch số 03/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Hòa An về 

cải cách hành chính (CCHC) nhà nước huyện Hòa An năm 2022, UBND huyện 

Hòa An báo cáo công tác CCHC quý I năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC 

1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch CCHC 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2022 về 

CCHC nhà nước huyện Hòa An năm 2022, trong đó xác định 49 nhiệm vụ cụ thể, 

phân công nhiệm vụ cho các đơn vị và dự trù kinh phí cho công tác CCHC. Tiến 

hành tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC cấp huyện; thẩm định, đánh giá Chỉ số 

CCHC cấp xã năm 2021 theo hướng dẫn và thời gian quy định. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022, UBND huyện đã ban hành nhiều văn 

bản để triển khai thực hiện, trong đó chú trọng triển khai thực hiện các nội dung về cải 

cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng 

CBCCVC, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, 

thành phố (DDCI)... bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng không gây 

ảnh hưởng lớn đến nhu cầu thực hiện các TTHC của công dân, tổ chức. Trong quý I 

năm 2022, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện 

các nội dung trọng tâm về CCHC (gồm Kế hoạch, thông báo, công văn,...) cụ thể: 

- Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về thông tin 

tuyên truyền về CCHC nhà nước huyện Hòa An trên hệ thống thông tin cơ sở giai 

đoạn 2021 - 2025; 

- Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 về công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

trên địa bàn huyện Hòa An; 

 - Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 về CCHC nhà 

nước huyện Hòa An năm 2022; 
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- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); cán bộ, công chức cấp xã trên địa 

bàn huyện Hoà An năm 2022;  

 - Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 về kiểm soát 

TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử trên địa bàn huyện Hoà An năm 2022;  

- Thông báo số 04/TB-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2022 về việc tiếp nhận, 

phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC trên địa bàn huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng; 

 - Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 về áp dụng, duy trì 

và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCNV ISO 

9001:2015 của UBND huyện Hòa An năm 2022; 

 - Công văn số 61/UBND-VHTT ngày 18 tháng 01 năm 2022 về hướng dẫn 

công tác tuyên truyền quý I năm 2022; 

 - Công văn số 115/UBND-TCKH ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 - Công văn số 135/UBND-VP ngày 31 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai 

một số nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận 

Một của cấp huyện, cấp xã năm 2022; 

 - Công văn số 150/UBND-NV ngày 10 tháng 02 năm 2022 về việc tăng 

cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; 

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 về thực hiện công 

tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Hòa 

An năm 2022; 

  - Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Hòa An; 

 - Công văn số 176/UBND-TCKH ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc đẩy 

mạnh thực hiện các biện pháp cải cách tài chính công năn 2022; 

 - Công văn số 180/UBND-VP ngày 17 tháng 02 năm 2022 về việc triển khai 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

 Triển khai thực hiện Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực 

giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh 

Cao Bằng; Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ 

sung, phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa 
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trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng  về việc 

công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Về kiểm tra công tác CCHC 

UBND huyện chưa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022, 

tuy nhiên UBND huyện đã chỉ đạo Tổ kiểm tra, giám sát tăng cường thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ 

thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về tiếp 

tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính 

nhà nước tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 12/CT-UBND) và văn hóa 

công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

4. Về công tác tuyên truyền CCHC 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện 

về CCHC, triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ thông qua các cuộc họp 

thường kỳ, các buổi họp giao ban, sinh hoạt Chi bộ, đẩy mạnh tuyên truyền thực 

hiện giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu 

chính công ích. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế 

Trong quý I, HĐND huyện ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) bảo đảm theo trình tự, nội dung, thẩm quyền theo quy định1.  

UBND huyện chỉ đạo rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2022 theo quy định: 

Tiến hành rà soát các VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành. Kết quả: 01 

VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ (Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021)2. 

Sau khi các VBQPPL của Trung ương, của tỉnh được ban hành và có 

hiệu lực thi hành, UBND huyện tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến toàn 

thể cán bộ, công chức và đông đảo người dân trên địa bàn huyện. 

2. Cải cách TTHC 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13 tháng 01 

năm 2022 về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Hoà An năm 2022, trong đó 

xác định đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử bảo đảm thiết 

thực và tiết kiệm, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp 

đối với chính quyền các cấp. Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức 

                   
1 Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 huyện Hòa An. 
2 Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về việc công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lục, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND huyện Hòa An năm 2021. 



4 

 

năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, thời hạn thực 

hiện và dự kiến sản phẩm đầu ra. 

- Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, cập nhật, công khai kịp thời các TTHC 

mới ban hành hoặc TTHC được sửa đổi, bổ sung, nhất là các TTHC liên quan trực 

tiếp đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong áp dụng 

TTHC. Cập nhật và đăng tải công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

cấp huyện, cấp xã trên Trang thông tin điện tử của huyện, tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện; niêm yết 

công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư của cơ quan có thẩm quyền thực hiện tiếp 

nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

Chỉ đạo, đôn đốc UBND xã, thị trấn cập nhật, niêm yết công khai TTHC đầy đủ, 

theo đúng quy định, bảo đảm các TTHC được niêm yết không bị hư hỏng, rách nát, 

hoen ố… 

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ 

công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Tăng cường 

cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận một cửa để đáp ứng yêu cầu công việc; 

thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông, chế độ báo cáo về kiểm soát TTHC, 

giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Duy trì và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp 

xã, công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ 

phận một cửa cấp huyện, cấp xã và trên Trang Thông tin điện tử huyện. Trong quý I 

năm 2022, tại cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 175/152 hồ sơ TTHC đạt tỷ lệ 

86,86% (23 hồ sơ TTHC đang được giải quyết); cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 

7.178/7.146  hồ sơ TTHC đạt tỷ lệ 99,55% (20 hồ sơ TTHC đang được giải quyết; 

01 hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn). 

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

- Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022 theo hướng dẫn, đúng thời gian 

quy định, trong đó thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế công chức, biên 

chế sự nghiệp theo kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị (tối thiểu 10% biên chế 

so với năm 2015). Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý trường học bảo đảm đủ về số lượng và 

chất lượng, đúng quy hoạch, phù hợp với vị trí việc làm được xây dựng.  

- Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị hành chính cấp 

xã đối với các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, trong đó thực hiện biệt phái 

công chức cấp xã lên thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện hoặc điều động, biệt phái đến công tác tại các UBND các xã, thị trấn. 

 4. Cải cách chế độ công vụ  

 - Tổ chức triển khai đúng tiến độ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC 

năm 2022; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
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theo kế hoạch; khuyến khích CBCCVC học tập và tự học tập để không ngừng nâng 

cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong Quý I năm 

2022, UBND huyện Hòa An đăng ký nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng như sau: 

bồi dưỡng ngạch Chuyên viên: 21 người; bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính: 04 

người; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 05 người; Bồi dưỡng công tác văn 

thư lưu trữ năm 2022: 10 người. 

 - Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế đối với CBCCVC dôi dư do 

sáp nhập đơn vị hành chính, CBCCVC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, 

không hoàn thành nhiệm vụ,…theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh 

giản biên chế; Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 108/2014 và Nghị định 113/2018; Nghị định 26/2015/NĐ-

CP ngày 09/3/2015 quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều 

kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong 

cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.  

- Tổng số đội ngũ CBCCVC; cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND huyện 

quản lý là: 1.302 người, cụ thể: Cán bộ, công chức cấp huyện 78 người; cán bộ, 

công chức cấp xã 335 người; công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công 

lập: 889 người. 

5. Cải cách tài chính công 

- UBND huyện thực hiện phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 theo quy 

định, trong đó tiếp tục giao thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, 

kinh phí hoạt động đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và thực 

hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện (không 

kể các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo). Thực hiện đúng quy 

định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP của Chính phủ và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp công 

lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.  

- Các cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản năm 

2022 làm căn cứ theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các khoản thu, chi năm 2022. 

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

- Sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý điều hành văn bản, chữ ký số trong 

hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các văn bản của HĐND, UBND huyện ban hành 

đều được sử dụng chữ ký số và phát hành trên Hệ thống quản lý điều hành văn bản 

(trừ các văn bản theo quy định không được sử dụng chữ ký số, không được phát 

hành dưới dạng điện tử).Trong quý I, UBND huyện đã tiếp nhận 2.215 văn bản 

đến, phát hành 1.152 văn bản đi qua Hệ thống quản lý điều hành văn bản. 
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- Nâng cao khả năng khai thác Phần mềm Hệ thống một cửa điện tử, tăng số 

lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường mạng; thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng 

cường công tác tuyên truyền đến tổ chức, người dân, doanh nghiệp về việc các cơ 

quan hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ 

bưu chính công ích để các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch hành chính qua môi 

trường mạng. Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính 

quyền và người dân; tận dụng các kênh xã hội để tương tác và gia tăng sự tham gia 

của người dân. 

- Thực hiện triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án số hoá, 

chuyển đổi số mọi quy trình nghiệp vụ của cơ quan Nhà nước; cập nhật kiến trúc 

chính quyền điện tử theo quy định; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai xây 

dựng chính quyền điện tử, chính quyền số theo định hướng của Chính phủ, của 

Tỉnh; chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan 

Nhà nước của Huyện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, phục 

vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác CCHC nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt 

của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện nên ngay từ đầu năm, UBND 

huyện đã chỉ đạo xây dựng và ban hành tương đối đầy đủ các kế hoạch, văn bản 

triển khai thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo UBND huyện thường xuyên đôn đốc, nhắc 

nhở các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác CCHC và tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực chỉ đạo, triển 

khai nhiệm vụ CCHC tại đơn vị và chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện 

các nhiệm vụ về CCHC. Các nội dung, nhiệm vụ CCHC được giao cụ thể cho các cơ 

quan, đơn vị nên các đơn vị đã có sự chủ động nhất định trong tham mưu và triển 

khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi 

nhân sự và hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ công dân, tổ 

chức và doanh nghiệp. Các TTHC kịp thời được cập nhật, công khai theo đúng quy 

định tại Bộ phận một cửa, trên Trang Thông tin điện tử huyện. Việc niêm yết địa chỉ 

tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức về quy định hành chính được 

thực hiện nghiêm túc; danh sách, số điện thoại thành viên Tổ kiểm tra, giám sát cấp 

tỉnh, cấp huyện được công khai theo đúng quy định.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được 

quan tâm, phần mềm một cửa hiện đại được đưa vào áp dụng và thực hiện tại cấp 

huyện, cấp xã; việc áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản ngày càng thực hiện 

có hiệu quả, góp phần giảm tải lượng văn bản giấy, chi phí và thời gian trong hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị. 

- Đa số CBCCVC chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, thời gian làm 

việc cũng như văn hóa nơi công sở, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong 
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giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc, ngày trực, đeo thẻ cán bộ, công chức 

khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Trang phục của CBCCVC lịch sự, phù hợp với 

hoàn cảnh, tính chất công việc. 

2. Tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC còn một số hạn chế như: 

 - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về CCHC của một số xã chưa thật sự 

quyết liệt, thường xuyên; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chế độ 

thông tin, báo cáo về CCHC, báo cáo chưa đầy đủ nội dung nên ảnh hưởng đến 

công tác tổng hợp, tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC. 

- Các hình thức tuyên truyền về CCHC chưa đa đạng, chỉ dừng lại ở các 

hình thức tuyên truyền truyền thống, chưa sáng tạo; Công tác tuyên truyền về 

CCHC chủ yếu tuyên truyền qua các cuộc họp giao ban, lồng ghép trong các cuộc 

phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã, xóm… 

- Công tác rà soát TTHC của một số xã chưa được quan tâm chỉ đạo thực 

hiện, chưa chủ động tự rà soát TTHC để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và công khai 

kịp thời. Một số ít CBCCVC chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện công vụ, 

nhiệm vụ được giao, chưa chấp hành tốt quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và văn hóa công sở. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC QUÝ II NĂM 2022 

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo 

kế hoạch năm, giai đoạn và các kế hoạch chuyên đề. 

2. Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, cập nhật, công khai kịp thời các TTHC 

mới ban hành hoặc TTHC được sửa đổi, bổ sung, nhất là các TTHC liên quan trực 

tiếp đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong áp dụng 

TTHC; niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư của cơ quan có thẩm 

quyền thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với 

quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 

3. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Hòa An năm 2022. 

Tiến hành kiểm tra công tác CCHC theo Kế hoạch; đẩy mạnh hoạt động của Tổ 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của huyện thực 

hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và văn hóa công vụ của CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn, kịp thời kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định. 

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị; nâng cao khả năng khai thác Phần mềm Hệ thống một cửa điện tử, 

tăng số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường mạng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền đến tổ chức, người dân, doanh nghiệp về việc 

các cơ quan hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 

dịch vụ bưu chính công ích để các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch hành chính 

qua môi trường mạng; hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ giải quyết quá hạn; tiếp 
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tục tăng cường việc sử dụng chữ ký số trong các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; 

5. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với CBCCVC theo 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh 

giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014 và Nghị định 

113/2018. 

6. Duy trì hiệu lực, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hoạt động tự đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh 

đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định. Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa, 

hoàn thiện các quy trình giải quyết TTHC khi có sự thay đổi của VBQPPL và thực 

hiện công bố lại hệ thống phù hợp với các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng 

phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác CCHC quý I, phương hướng, nhiệm vụ 

quý II năm 2022 của UBND huyện Hoà An (có các biểu phụ lục kèm theo)./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV (Q). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đàm Thế Trang 
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