
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 170/TB-UBND  Phú Quý, ngày 13 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 
   

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-TKT ngày 05/9/2022 của Tổ kiểm tra Cải cách 

hành chính huyện
(1)

 và Tổ kiểm tra công vụ huyện
(2)

; UBND huyện thông báo kết 

quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính; việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

trên địa bàn huyện năm 2022 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

   T nh h nh triển khai và kết quả  ạt    c 

1.1.                           

- Trên c  s   ế ho ch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện 

về công tác CCHC Nhà nước năm 2022, UBND xã Ngũ Phụng ban hành  ế ho ch 

số 09/ H-UBND ngày 07/02/2022 về thực hiện CCHC nhà nước năm 2022 và các 

văn bản triển khai công tác CCHC t i địa phư ng như:  ế ho ch số 07/ H-UBND 

ngày 24/01/2022 về kiểm soát TTHC năm 2022;  ế ho ch số 08/ H-UBND ngày 

24/01/2022 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2022;  ế ho ch số 14/ H-UBND 

ngày 22/2/2022 về rà soát đánh giá TTHC năm 2022;  ế ho ch số 16/ H-UBND, 

ngày 7/3/2022 về khắc phục h n chế quả kết quả đánh giá xếp lo i chỉ số CCHC 

năm 2021 của tỉnh;  ế ho ch số 38/ H-UBND ngày 04/5/2022 về tự kiểm tra 

CCHC;  ế ho ch số 39/ H-UBND ngày 04/5/2022 về triển khai công tác thông tin 

tuyên truyền CCHC;  ế ho ch số 20/ H-UBND ngày 14/3/2022 về đào t o, b i 

dưỡng cán bộ, công chức năm 2022. 

- Duy trì thực hiện c  chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC, bố trí công chức phụ trách tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả h  s  hành 

chính; công khai các TTHC t i Bộ phận một cửa; trong 8 tháng tiếp nhận 4.996 h  

s , đã giải quyết 4.977 h  s , trong đó h  s  trả trước h n 2.760, h  s  trả đ ng 

h n 2.198, h  s  c n trong h n 19 trường h p  l nh vực đ t đai , không có h  s  

quá h n  trong đó có 65 h  s  đư c tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công . Việc 

tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính c  bản đầy đủ, đ ng h n; quá trình chỉ 

đ o thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết h  s , thủ tục hành chính, UBND xã 

                                           
1
 Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra công 

tác Cải cách hành chính năm 2022.  
2
 Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện về việc kiện toàn Tổ  iểm tra công 

vụ. 
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luôn quán triệt và theo dõi, giám sát cán bộ, công chức. 

- Trên c  s   ế ho ch số 32/ H-UBND ngày 25/02/2022 của UBND huyện 

về khắc phục các h n chế qua kết quả đánh giá, xếp lo i chỉ số CCHC năm 2021 

của tỉnh; UBND xã đã kiểm tra, rà soát các tiêu chí, thành phần chưa đ t điểm so 

với điểm chuẩn tối đa thuộc trách nhiệm tham mưu để chỉ đ o tổ chức thực hiện. 

- Việc quản l  h  s  cán bộ, công chức đư c quan t m, ch  tr ng; triển khai 

nhập h  s  trên phần mềm quản l  cán bộ, công chức c  bản đảm bảo theo quy 

định. Việc xử lý, cập nhật kết quả tiến độ giải quyết h  s  trên hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử đư c thực hiện thường xuyên. 

- Căn cứ theo  ế ho ch số 113/ H-UBND ngày 15/9/2021của UBND 

huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp n ng cao chỉ số P R  ndex, P P , 

S P S năm 2021 và giai đo n 2021 - 2025; UBND xã ban hành  ế ho ch số 

47/ H-UBND ngày 21/9/2021 lãnh đ o thực hiện 07 nhiệm vụ, hiện nay đã thực 

hiện 6/7 nhiệm vụ theo thời gian quy định. Đ ng thời, ban hành  ế ho ch số 

48/KH-UBND ngày 27/9/2021 phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực 

hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Việc triển khai thực hiện Đề án n ng c p Bộ phận một cửa c p xã theo 

hướng hiện đ i giai đo n 2  2021 - 2023) đư c quan t m lãnh đ o, ban hành  ế 

ho ch số 66/ H-UBND ngày 07/12/2021 triển khai thực hiện. Đến nay, UBND xã 

đã thực hiện 14/15 h ng mục, trang thiết bị t i Bộ phận 1 cửa xã; các trang thiết bị 

sử dụng có hiệu quả, một số trang thiết bị đang cài đặt sử dụng. 

- Ban hành  ế ho ch số 05/ H-UBND ngày 17/01/2022 để triển khai thực 

hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2022, gắn với tổ chức tổng kết phong trào 

thi đua yêu nước năm 2021, phát động k  kết giao ước thi đua năm 2022. 

- Tổ chức quán triệt, triển khai Công văn số 04/UBND ngày 04/01/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện về tiếp tục thực hiện nghiêm t c Chỉ thị số 26-CT/TTg của 

Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn với 

kết h p tự kiểm tra sự tăng cường kỷ luật, kỷ cư ng, thực thi công vụ trong c  quan.  

- Tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 

06/4/2022 của UBND huyện đến t t cả cán bộ, công chức ch p hành nghiêm Quy 

tắc ứng xử, giao tiếp trong c  quan, đ n vị; kết quả các cán bộ, công chức xã đều 

thực hiện tốt. 

- Rà soát, bổ sung, quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026
(3)

; ph n công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các 

                                           
3
 Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 ban hành Quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 ph n công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND 

xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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Ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Đến nay, UBND xã thực hiện đ t và vư t một số chỉ tiêu về sản lư ng khai 

thác hải sản, thu ng n sách, giải quyết việc làm,... 

-  hông có tình tr ng cán bộ, công chức l i dụng chức năng, nhiệm vụ để 

g y nhũng nhiễu, phiền hà cho người d n và doanh nghiệp,... 

1.2.                           

- Trên c  s   ế ho ch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện; 

UBND xã Tam Thanh ban hành  ế ho ch số 05/ H-UBND ngày 07/02/2022 về 

thực hiện CCHC nhà nước năm 2022 và các văn bản triển khai công tác CCHC t i 

địa phư ng như:  ế ho ch số 09/ H-UBND ngày 23/02/2022 về kiểm soát TTHC 

nhà nước năm 2022;  ế ho ch số 03/ H-UBND ngày 23/01/2022 về theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2022;  ế ho ch số 15/KH-UBND, ngày 07/3/2022 về khắc 

phục h n chế quả kết quả đánh giá xếp lo i chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh;  ế 

ho ch số 26/ H-UBND ngày 07/4/2022 về tự kiểm tra CCHC;  ế ho ch số 

36/KH-UBND ngày 28/5/2022 về triển khai công tác thông tin tuyên truyền CCHC; 

 ế ho ch số 32/ H-UBND ngày 20/4/2022 về phát triển chính quyền số và bảo 

đảm an toàn thông tin m ng năm 2022;  ế ho ch số 02/KH-UBND ngày 

17/01/2022 về kế ho ch kiểm tra, xử l  và rà soát căn bản quy ph m pháp luật năm 

2022;   ế ho ch số 65/ H-UBND ngày 05/11/2021 về đào t o, b i dưỡng cán bộ, 

công chức năm 2022. 

- Thực hiện tốt c  chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, 

bố trí công chức phụ trách tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả h  s  hành chính; công 

khai các TTHC t i Bộ phận một cửa; trong 8 tháng đã tiếp nhận 6.616 h  s , đã 

giải quyết 6.583 h  s , trong đó h  s  trả trước h n là 4.579, h  s  trả đ ng h n là 

2.004, c n trong h n 24 trường h p  l nh vực đ t đai , h  s  không đủ điều kiện trả 

l i cho d n 9 trường h p  l nh vực đ t đai ; không có h  s  quá h n. Việc tiếp nhận 

và giải quyết thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, đầy đủ, đ ng h n; lãnh đ o xã 

đư c ph n công trực tiếp làm việc t i Bộ phận Một cửa để giải quyết TTHC cho tổ 

chức, cá nh n nhanh, g n, t o đư c sự đ ng thuận, hài l ng của người d n.  

- Căn cứ theo  ế ho ch số 113/ H-UBND ngày 15/9/2021của UBND 

huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp n ng cao chỉ số P R  ndex, P P , 

S P S năm 2021 và giai đo n 2021 - 2025; UBND xã ban hành  ế ho ch số 

54/ H-UBND ngày 21/9/2021 lãnh đ o thực hiện 07 nhiệm vụ, hiện nay đã thực 

hiện 6/7 nhiệm vụ theo thời gian quy định. Đ ng thời, ban hành  ế ho ch số 

04/KH-UBND ngày 26/01/2022 phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 
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- Trên c  s   ế ho ch số 32/ H-UBND ngày 25/2/2022 của UBND huyện 

về khắc phục các h n chế qua kết quả đánh giá, xếp lo i chỉ số Cải cách hành chính 

năm 2021 của tỉnh; UBND xã đã ban hành Kế ho ch số 15/ H-UBND, ngày 

7/3/2022 tiến hành kiểm tra, rà soát   các tiêu chí, thành phần chưa đ t điểm so với 

điểm chuẩn đối đa thuộc trách nhiệm tham mưu để chỉ đ o tổ chức thực hiện. 

- Việc quản l  h  s  cán bộ, công chức đư c quan t m, ch  tr ng, h  s  cán 

bộ, công chức đư c quản l  b ng bản gi y do cán bộ công chức văn ph ng thống 

kê lưu trữ; triển khai nhập h  s  trên phần mềm quản l  cán bộ, công chức c  bản 

đảm bảo theo quy định, việc cập nhập dữ liệu h  s  cá nh n của m i cán bộ, công 

chức đã đư c ph n quyền thực hiện. Việc xử lý, cập nhật kết quả tiến độ giải quyết 

h  s  trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử đư c thực hiện thường xuyên. 

- UBND xã ban hành  ế ho ch số 53/ H-UBND ngày 08/12/2021 triển 

khai thực hiện Đề án n ng c p Bộ phận một cửa c p xã theo hướng hiện đ i giai 

đo n 2  2021 - 2023). Đến nay, đã thực hiện 14/15 h ng mục, trang thiết bị t i Bộ 

phận 1 cửa xã; các trang thiết bị sử dụng có hiệu quả, một số trang thiết bị đang cài 

đặt để triển khai sử dụng. 

- Thực hiện kế ho ch số 29/ H-UBND ngày 22/02/2022 của UBND huyện 

triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2022; UBND xã ban hành  ế 

ho ch số 12/ H-UBND ngày 02/03/2022 triển khai thực hiện phong trào thi đua 

yêu nước năm 2022. Ban hành Kế ho ch số 01/KH-CTĐX, ngày 02/02/2022 của 

Cụm thi đua xã triển khai thực hiện công tác thi đua khen thư ng năm 2022 và 

Quyết định số 01/QĐ-CTĐX ngày 02/03/2022 của Cụm thi đua về ban hành quy 

chế ho t động Cụm thi đua các xã. 

- Việc thực hiện thí điểm hướng d n nộp h  s  trực tuyến mức độ 3 đối với 

thủ tục               n  n   n     n    n n  n  đư c tiếp tục triển khai, t  đầu 

năm nay, đã tiếp nhận và giải quyết 208 h  s  qua dịch vụ công. 

- Tổ chức triển khai, quán triệt Công văn số 04/UBND ngày 04/01/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp tục tuyên truyền, giáo dục n ng cao nhận thức,   

thức ch p hành nghiêm t c Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/20116 của Thủ tướng 

Chính phủ và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, duy trì tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện quy định nghiêm c m cán bộ, công chức uống rư u, bia trong ngày 

làm việc hoặc la cà ăn, uống   các hàng quán trong giờ hành chính gắn với tập trung 

lãnh đ o n ng cao năng lực tham mưu của cán bộ, công chức địa phư ng.  

- Tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 

06/4/2022 của UBND huyện đến t t cả cán bộ, công chức ch p hành nghiêm Quy 

tắc ứng xử, giao tiếp trong c  quan, đ n vị; kết quả các cán bộ, công chức xã đều 

thực hiện tốt. 
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- Đã rà soát, bổ sung, quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026
(4)

; ph n công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các 

Ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

1.3.                          

- Trên c  s   ế ho ch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện; 

UBND xã đã ban hành  ế ho ch số 08/ H-UBND ngày 10/02/2022 về thực hiện 

CCHC nhà nước năm 2022 và các văn bản triển khai công tác CCHC t i địa 

phư ng như:  ế ho ch số 03/ H-UBND ngày 27/01/2022 về kiểm soát TTHC 

năm 2022;  ế ho ch số 17/ H-UBND ngày 03/3/2022 về khắc phục h n chế qua 

kết quả đánh giá xếp lo i chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh;  ế ho ch số 15/ H-

UBND ngày 02/02/2022 về tự kiểm tra CCHC;  ế ho ch số 09/ H-UBND ngày 

16/2/2022 về triển khai công tác thông tin tuyên truyền CCHC;  ế ho ch số 32/ H-

UBND ngày 14/4/2022 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 

m ng;  ế ho ch số 31/ H-UBND ngày 14/4/2022 về đào t o, b i dưỡng cán bộ, 

công chức năm 2022.  

- Duy trì thực hiện c  chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC, bố trí công chức phụ trách tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả h  s  hành 

chính; công khai các TTHC t i Bộ phận một cửa; trong 8 tháng đã tiếp nhận 7.245 

h  s , đã giải quyết 7.239 h  s , trong đó h  s  trả trước h n là 4.695, h  s  trả 

đ ng h n là 2.544  số h  s  c n h n đang giải quyết là 06 trường h p ; không có 

h  s  quá h n. 

- Trên c  s   ế ho ch số 35/ H-UBND ngày 25/2/2022 của UBND huyện 

về khắc phục các h n chế qua kết quả đánh giá, xếp lo i chỉ số Cải cách hành chính 

năm 2021 của tỉnh; đã tiến hành kiểm tra, rà soát   các tiêu chí, thành phần chưa 

đ t điểm so với điểm chuẩn đối đa thuộc trách nhiệm tham mưu, để chỉ đ o tổ chức 

thực hiện. 

- Việc quản l  h  s  cán bộ, công chức đư c quan t m, ch  tr ng; đa số cán 

bộ, công chức đều ch p hành tốt việc bổ sung h  s  cán bộ, công chức đảm bảo 

đầy đủ, đ ng quy định. Đã thực hiện hoàn thành việc quản l  cán bộ, công chức 

trong phần mềm quản l  cán bộ, công chức và tiếp tục cập nhật kịp thời các thay 

đổi, bổ sung của cán bộ, công chức vào trong phần mềm. 

- Căn cứ theo  ế ho ch số 113/ H-UBND ngày 15/9/2021của UBND huyện 

về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp n ng cao chỉ số P R  ndex, P P , S P S năm 

2021 và giai đo n 2021 - 2025; UBND xã  ong Hải ban hành  ế ho ch số 67/ H-

UBND ngày 23/9/2021 cụ thể  hóa 07 nhiệm vụ để triển khai, đã thực hiện 6/7 

                                           
4
 Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 ban hành Quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
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nhiệm vụ theo thời gian quy định; đã phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã, trong năm 2021 có 01 

đề tài, sáng kiến đề nghị c p thẩm quyền công nhận mức độ ảnh hư ng. 

- UBND xã ban hành  ế ho ch số 92/ H-UBND ngày 07/12/2021 triển 

khai thực hiện Đề án n ng c p Bộ phận một cửa c p xã theo hướng hiện đ i giai 

đo n 2  2021 - 2023 . Đến nay, đã thực hiện 14/15 h ng mục, trang thiết bị t i Bộ 

phận Một cửa xã; các trang thiết bị sử dụng có hiệu quả, một số trang thiết bị đang 

cài đặt để triển khai sử dụng. 

- UBND xã ban hành  ế ho ch số 14/ H-UBND ngày 25/02/2022 phát 

động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, đã tổ chức cho các bộ phận, cán bộ 

công chức, người ho t động không chuyên trách k  kết giao ước thi đua, đăng k  

danh hiệu thi đua để làm c  s  đánh giá và khen thư ng cuối năm. 

 - Triển khai quán triệt Công văn số 04/UBND ngày 04/01/2022 của Chủ 

tịch UBND huyện về tiếp tục tuyên truyền, giáo dục n ng cao nhận thức,   thức 

ch p hành nghiêm t c Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 

số 26/CT-TTg, ngày 05/9/20116 của Thủ tướng Chính phủ; có kế ho ch tự kiểm 

tra nội bộ. 

- Tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 

06/4/2022 của UBND huyện về Quy tắc ứng xử, giao tiếp trong c  quan, đ n vị 

đến t t cả cán bộ, công chức; kết quả các cán bộ, công chức, người ho t động 

không chuyên trách xã đều thực hiện tốt. 

1.4.                  -             

- Trên c  s   ế ho ch số 15/KH-UBND ngày 15/01/2022 của UBND 

huyện; Văn ph ng C p ủy - Chính quyền đã x y dựng  ế ho ch số 22- 

 H/VPCUCQ ngày 18/2/2022 về cải cách hành chính năm 2022; đ ng thời triển 

khai các nội dung của  ế ho ch đến với cán bộ, công chức trong c  quan thực hiện 

nhiệm vụ theo kế ho ch đề ra. 

- Bộ phận một cửa huyện tiếp tục n ng cao ch t lư ng phục vụ đối với tổ 

chức, cá nh n, t o điều kiện thuận l i cho tổ chức, cá nh n tiết kiệm thời gian, 

công sức, không phải đi l i nhiều n i, nhiều lần; thực hiện công khai minh b ch 

hóa các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí, t o điều 

kiện thuận l i cho tổ chức, công d n thực hiện và giám sát việc thực hiện của các 

c  quan hành chính nhà nước t i địa phư ng, các h  s  bị trễ h n đều có thông báo 

xin l i, giải trình và tái h n ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tình hình tiếp nhận và trả kết quả trên các l nh vực theo c  chế 

một cửa, một cửa liên thông đảm bảo theo quy định; trong 8 tháng tiếp nhận là 

4657 h  s ; trong đó, h  s  kỳ trước chuyển sang là 229, h  s  tiếp nhận trong kỳ 

là 4428 ( ồ sơ   ế  n  n   ự    ế  là 3518  ồ sơ,   ự   u ến mứ  độ 3 là 186  ồ sơ, 
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mứ  độ 4 là 121  ồ sơ); h  s  đã giải quyết là 3903 ( ồ sơ   ả  qu ế  đún    n là 

3692,  ồ sơ   ễ  ẹn là 214   uộ  lĩn  vự  đ   đa ); h  s  chưa giải quyết là 512; h  

s  không đủ điều kiện giải quyết là 242; trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công 

ích là 73 h  s ; các h  s  trễ h n đều có phiếu xin l i và tái h n cho người d n khi 

trễ h n thủ tục hành chính; N u ên n  n   ễ  ẹn: do Chi nhánh Văn ph ng đăng k  

đ t đai đã chuyển h  s  vào Văn ph ng Đăng k  đ t đai tỉnh đ ng quy định, nhưng 

đến ngày h n trả v n chưa nhận đư c kết quả t  Văn ph ng Đăng k  đ t đai tỉnh.  

- Căn cứ  ế ho ch số 35/ H-UBND ngày 25/2/2022 của UBND về khắc 

phục các h n chế qua kết quả đánh giá, xếp lo i chỉ số Cải cách hành chính năm 

2021 của tỉnh; Văn ph ng C p ủy - Chính quyền đã rà soát, bám sát nội dung, giải 

pháp của  ế ho ch, khắc phục kịp thời những sai sót góp phần cải thiện, n ng cao 

chỉ số cải cách hành chính hàng năm của huyện. 

- Thực hiện  ế ho ch số 113/ H-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện 

về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp n ng cao chỉ số P R  ndex, P P , S P S 

năm 2021 và giai đo n 2021-2025; Văn ph ng đã x y dựng  ế ho ch số 18-

KH/VPCUCQ ngày 24/9/2021 để thực hiện; tham mưu gi p UBND huyện ban 

hành  ế ho ch số 123/ H-UBND, ngày 24/9/2021 về triển khai thí điểm mô hình 

“Hướng d n nộp h  s  trực tuyến mức độ 3; 4 t i “Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả”. Đã triển khai kế ho ch phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực 

hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong năm 2021, có 02 đề tài, sáng kiến đề 

nghị c p thẩm quyền công nhận mức độ ảnh hư ng theo quy định. 

- Triển khai thực hiện Đề án n ng c p Bộ phận một cửa theo hướng hiện đ i 

giai đo n 2  2021 - 2023); Bộ phận Một cửa huyện đã thực hiện hoàn thành 15/15 

h ng mục trang thiết bị.  

- Thực hiện kế ho ch số 29/ H-UBND ngày 22/02/2022 của UBND huyện 

về việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thư ng năm 2022, Văn ph ng đã 

triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức và 

người lao động trong c  quan. 

- Thường xuyên chỉ đ o, quán triệt cán bộ, công chức trong c  quan nghiêm 

t c thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ 

thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, không có 

cán bộ, đảng viên của Văn ph ng vi ph m về tác phong, đ o đức, lối sống. 

- Đã triển khai đến t t cả các đảng viên trong chi bộ nội dung của Công văn 

số 04/UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện về thực hiện nghiêm Chỉ thị 

26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND huyện về 

việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các c  quan 

hành chính nhà nước, đ n vị sự nghiệp công lập. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

    u  iểm 

- Công tác CCHC đư c lãnh đ o các c  quan, địa phư ng c  s  quan tâm 

chỉ đ o và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế ho ch của huyện đề ra, ban 

hành đầy đủ các văn bản để thực hiện; UBND các xã đã triển khai x y dựng kế 

ho ch CCHC trong năm, kế ho ch xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thời gian 

hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cải cách hành chính; các nhiệm vụ đư c 

ph n công c  bản đư c triển khai theo đ ng thời gian quy định. Chỉ số CCHC  Par 

 ndex  năm 2021 của UBND 03 xã xếp lo i tốt. 

- Bộ phận một cửa huyện và các xã thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả trên 

các l nh vực theo c  chế một cửa, một cửa liên thông trong 8 tháng năm 2022 đư c 

thực hiện tốt. 

- Rà soát, đăng k  r t ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định trong 

năm 2022; tổ chức triển khai thực hiện tiếp nhận h  s  TTHC theo địa chỉ qua dịch 

vụ Bưu chính công ích. Triển khai đầu tư n ng c p, cải t o c  s  vật ch t Bộ phận 

một cửa c p huyện, c p xã giai đo n 2 theo quy định. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đư c giao của cán bộ, công chức trong 

tiếp nhận, thụ l  giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân có tinh 

thần trách nhiệm, giải quyết h  s  đ ng trình tự, thủ tục và đ ng pháp luật. 

- Các c  quan, địa phư ng đã chủ động x y dựng kế ho ch tổ chức thực hiện 

khắc phục h n chế, khuyết điểm chỉ ra qua kết quả đánh giá, xếp lo i chỉ số Cải 

cách hành chính năm 2021. 

 - Thực hiện tốt việc sử dụng, quản l  cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động; việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ n ng lư ng thường xuyên đối 

với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách đảm bảo kịp thời, đ ng quy 

định. Thực hiện khá tốt quy chế làm việc, quy chế d n chủ. 

- Công tác thi đua khen thư ng đư c triển khai thực hiện tốt, tổ chức phát 

động phong trào thi đua khen thư ng và k  kết giao ước thi đua. 

- Việc quản l  h  s  cán bộ, công chức đư c quan t m, ch  tr ng; c  bản 

hoàn thành cập nhật dữ liệu trong phần mềm quản l  cán bộ, công chức. 

- Thực hiện tốt các nội dung chỉ đ o theo Công văn số 04/UBND ngày 

04/01/2022 của UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện nghiệm Chỉ thị 26/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Quyết định 830/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND huyện. 

2. Khó khăn, hạn chế, thiếu sót 

2.1. UBND xã           

- Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa 
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phát huy hiệu quả  tuy có phát sinh h  s  , nhưng chưa đ t chỉ tiêu kế ho ch. 

- Chưa có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính đư c 

đăng k . 

- Việc đầu tư trang thiết bị thực hiện Đề án n ng c p Bộ phận một cửa c p 

xã theo hướng hiện đ i giai đo n 2  2021 - 2023) còn thiếu 01 h ng mục trang thiết 

bị  do chưa có ngu n vốn ph n khai t  c p trên). 

- Việc cập nhật thông tin trong phần mềm quản l  cán bộ, công chức còn 

một vài trường h p chưa thật đầy đủ, thiếu sót về chứng chỉ ngo i ngữ, trình độ 

quản l  nhà nước. 

 - Cập nhật một số h  s  về kết quả tiến độ giải quyết trên hệ thống phần 

mềm một cửa điện tử v n còn tình tr ng trễ h n; nguyên nhân do quy trình TTHC 

đ t đai chưa hoàn thiện... 

 - Chưa có báo cáo định kỳ theo yêu cầu Công văn số 04/UBND ngày 

04/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện để tiếp tục thực hiện nghiêm t c Chỉ thị số 

26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

2.2. UBND x            

- Chưa thực hiện việc niêm yết công khai kết quả khảo sát đánh giá định kỳ 

về sự hài l ng của tổ chức, cá nh n đối với c  quan và công chức, viên chức tham 

gia giải quyết TTHC. 

- Chưa có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính đư c 

đăng k . 

- Việc đầu tư trang thiết bị thực hiện Đề án n ng c p Bộ phận một cửa c p 

xã theo hướng hiện đ i giai đo n 2  2021 - 2023  c n thiếu 01 h ng mục, trang 

thiết bị (do chưa có ngu n vốn ph n khai t  c p trên). 

- Việc thực hiện thí điểm hướng d n nộp h  s  trực tuyến mức độ 4 t i Bộ 

phận 1 cửa cho người d n v n c n khó khăn vì người chưa biết đến dịch vụ công, 

ứng dụng công nghệ thông tin của người d n c n h n chế nên việc thực hiện c n 

m t nhiều thời gian cho công chức hướng d n; dịch vụ bưu chính công ích không 

phát sinh h  s  TTHC. 

 - Việc cập nhật thông tin trong phần mềm quản l  cán bộ, công chức hiện 

c n một số ít trường h p bổ sung chưa kịp thời về quá trình công tác và trình độ 

đào t o chuyên môn. 

 - Cập nhật một số h  s  về kết quả tiến độ giải quyết trên hệ thống phần 

mềm một cửa điện tử v n còn tình tr ng trễ h n, nguyên nhân quy trình TTHC đ t 

đai chưa hoàn thiện, các bộ phận tham gia xử l  chưa kịp thời. 

 - Chưa x y dựng Kế ho ch tự kiểm tra nội bộ và báo cáo định kỳ theo yêu 
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cầu t i Công văn số 04/UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện để tiếp 

tục thực hiện nghiêm t c Chỉ thị số 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ 

thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2.3. UBND x           

- Chưa thực hiện việc niêm yết công khai kết quả khảo sát đánh giá định kỳ 

về sự hài l ng của tổ chức, cá nh n đối với c  quan và công chức, viên chức tham 

gia giải quyết TTHC. 

- Chưa niêm yết công khai kế ho ch phát triển kinh tế - xã hội giai đo n của 

địa phư ng. 

- Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa 

phát huy hiệu quả, chưa đ t chỉ tiêu theo kế ho ch. 

- Việc đầu tư trang thiết bị thực hiện Đề án n ng c p Bộ phận một cửa c p 

xã theo hướng hiện đ i giai đo n 2  2021 - 2023  c n thiếu 01 h ng mục, trang 

thiết bị (do chưa có ngu n vốn ph n khai t  c p trên). 

 - Việc cập nhật thông tin trong phần mềm quản l  cán bộ, công chức còn 

một số trường h p chưa bổ sung đầy đủ kịp thời về số thẻ Bảo hiểm y tế, lo i phát 

sinh trong nội dung kê khai quá trình đóng bảo hiểm. 

 - Cập nhật một số h  s  về kết quả tiến độ giải quyết h  s  trên hệ thống 

phần mềm một cửa điện tử: v n còn tình tr ng trễ h n, nguyên nh n quy trình đ t 

đai chưa hoàn thiện, các bộ phận tham gia xử l  chưa kịp thời. 

 - Chưa có báo cáo định kỳ theo yêu cầu Công văn số 04/UBND ngày 

04/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện để tiếp tục thực hiện nghiêm t c Chỉ thị số 

26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

4  Văn ph n  C p    - Chính qu  n 

- Chưa x y dựng  ế ho ch khắc phục khyết điểm, h n chế qua kết quả đánh 

giá, xếp lo i chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 theo  ế ho ch số 32/ H-

UBND, ngày 25/02/2022 của UBND huyện.  

- Việc tiếp cận công nghệ thông tin của người d n chưa nhiều nên việc triển 

khai thực hiện các dịch vụ công mức độ 3; 4 đ t hiệu quả chưa cao, dù phát sinh h  

s  nhiều h n so với năm trước. 

- Việc giải quyết h  s  gi y, cập nhật thông tin, lưu trữ h  s  điện tử và 

cùng l c phải sử dụng nhiều phần mềm  phần mềm một cửa, các phần mềm chuyên 

ngành, phần mềm Quản l  văn bản và điều hành , phải thực hiện k  giao - nhận 

vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết h  s  d n đến công tác xử l  h  s  rườm 

rà, không khoa h c, m t nhiều thời gian cho các bộ phận tham gia giải quyết h  s . 

- Việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử t i Bộ phận 



11 

 

một cửa còn t n t i những b t cập về xử lý h  s  trên hệ thống như: Quy trình đ t 

đai không có bước chuyển thông tin địa chính và tái h n cho người dân; các quy 

trình liên thông chưa tính thêm thời gian luân chuyển h  s  qua Dịch vụ bưu chính 

công ích; chưa có tính năng thêm thời gian nếu h  s  phải l y ý kiến của c  quan 

khác nên xảy ra tình tr ng trễ h n trên hệ thống; các ph ng, ban chuyên môn đôi 

lúc quên xử lý h  s  trên hệ thống; h  s  liên thông t i c p huyện chưa xử lý 

chuyển trả về c p xã nhưng t i c p xã v n xử lý trả kết quả đư c. 

 - Chưa x y dựng Kế ho ch tự kiểm tra nội bộ và báo cáo định kỳ (6 tháng, 

năm  theo yêu cầu t i Công văn số 04/UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện để tiếp tục thực hiện nghiêm t c Chỉ thị số 26-CT/TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG 

THỜI GIAN TỚI 

 Để n ng cao ch t lư ng triển khai công tác CCHC và khắc phục các h n chế, 

t n t i qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2022, đề nghị Thủ trư ng Văn 

ph ng C p ủy - Chính quyền, Chủ tịch UBND các xã thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

1. Trên c  s  kết quả kiểm tra và những t n t i h n chế, thiếu sót trong triển 

khai công tác CCHC năm 2022, khẩn trư ng chỉ đ o bộ phận chuyên môn phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ c n thiếu sót để khắc phục trong thời gian tới. Kết 

quả triển khai và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức - Nội vụ huyện trư c ngày 

16/9/2022. 

 2. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đư c giao t i  ế ho ch 

số 15/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện về công tác cải cách hành chính 

Nhà nước năm 2022;  ế ho ch số 113/ H-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp n ng cao chỉ số P R  ndex, P P , S P S năm 2021 và giai đo n 2021 - 

2025;  ế ho ch số 32/ H-UBND ngày 25/02/2022 của UBND huyện khắc phục 

các h n chế qua kết quả đánh giá, xếp lo i chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 

của tỉnh. 

 3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tr ng t m trong CCHC đảm bảo đ t kết 

quả tốt; n ng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ đư c giao,   thức trách 

nhiệm, đ o đức công vụ, đ o đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn 

với l y kết quả đánh giá sự hài l ng của tổ chức, cá nh n là thước đo trách nhiệm 

của tập thể, cá nh n có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ đư c giao. 

 4. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực 

hiện c  chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận; trong đó: thực hiện đầy đủ việc xin l i và h n l i ngày trả 
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kết quả đối với h  s  trễ h n theo đ ng m u quy định; không tiếp nhận thành phần 

h  s  ngoài quy định; ngày h n trả kết quả không vư t quá thời gian quy định.  

 5. Thực hiện tốt việc xử l  h  s  điện tử trên phần mềm  Mộ   ửa đ ện  ử 

l ên    n   của huyện; xử l , cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả tiến độ giải quyết 

h  s  trên hệ thống phần mềm  Mộ   ửa đ ện  ử ; tiếp tục thực hiện tốt việc lu n 

chuyển các h  s , kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa các Bộ phận Một cửa 

c p huyện, c p xã và các đ n vị có liên quan phải thông qua dịch vụ Bưu chính 

công ích do Bưu điện t i địa phư ng cung c p. Đề xu t khắc phục những b t cập 

về xử lý h  s  trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử t i Bộ phận Một cửa 

huyện và xã. 

 6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra cải cách hành 

chính, ch  tr ng kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức; nghiêm t c xử l  các trường h p chậm trễ, nhũng nhiễu g y phiền hà 

cho người d n của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

 7. Tiếp tục tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đ n giản hoá r t 

ngắn quy trình, thời gian giải quyết cho tổ chức, cá nh n; n ng cao ch t lư ng giải 

quyết TTHC cho tổ chức, cá nh n nh t là về l nh vực đ t đai; đẩy m nh và thực 

hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính 

công ích… Tiếp tục sử dụng thường xuyên thư điện tử công vụ trong trao đổi công 

việc đ t 100%. 

8. Tiếp tục triển khai, hoàn thành tiến độ thực hiện Đề án n ng c p Bộ phận 

một cửa c p xã theo hướng hiện đ i giai đo n 2 theo quy định. 

 9. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tinh thần Công văn số 

04/UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện về tiếp tục thực hiện 

nghiêm t c Chỉ thị số 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của 

UBND huyện. 

10. Tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật bổ sung dữ liệu h  s  vào 

Phần mềm quản l  cán bộ, công chức, viên chức định kỳ hàng tháng theo Quyết 

định số số 2941/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nh n d n tỉnh về quy chế 

quản l , vận hành và khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quản l  cán bộ, công 

chức, viên chức và người làm việc trong các Hội có tính ch t đặc thù của tỉnh và 

các văn bản của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đ o triển khai thực hiện. Tiến tới 

hoàn thành tốt nhiệm vụ quan tr ng này theo tinh thần chỉ đ o của Thủ tướng 

Chính phủ t i Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án c  s  dữ liệu quốc gia về cán bộ, côngchức, viên chức trong 

các c  quan Nhà nước. 
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 Trên đ y là Thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2022, đề nghị 

Thủ trư ng các c  quan, Chủ tịch UBND các xã có biện pháp khắc phục những 

h n chế, thiếu sót và tiếp tục hoàn thiện tốt công tác CCHC t i đ n vị./. 

 
 ơ    ậ :  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  
- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã; 

- Thành viên Tổ  iểm tra; 
-  ưu: VT, BTC-NV (Phú). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

N ô T n Lực 
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