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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2018 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 

 

 

Thực hiện Công văn số 1718/UBND-NV ngày 23/10/2018 của UBND 

huyện về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC và chấm điểm thực 

hiện công tác CCHC. UBND xã Thượng Lộc xin Báo cáo kết quả cải cách hành 

chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019  

như sau:  

 

I. CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra xử lý việc xây dựng và ban 

hành văn bản QPPL; đảm bảo nội dung, thể thức, thẩm quyền và nâng cao chất 

lượng văn bản QPPL; xây dựng, ban hành văn bản theo Thông tư  01 của Bộ 

Nội vụ; Xử lý các vấn đề được phát hiện qua kiểm tra; tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

 - Cải cách thủ tục hành chính: nâng cao chất lượng, hiệu quả của bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”. Công khai 

minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định. 

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

 - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

bằng các hình thức tuyên truyền Luật cán bộ, công chức và các văn bản liên 

quan; xây dựng quy hoạch cán bộ nguồn từ năm 2015 đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

 - Cải cách tài chính công. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động 

quản lý, điều hành của UBND xã. 

 2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Duy trì và nâng cao chất lượng tuyên truyền cải cách hành chính trên hệ 

thống loa truyền thanh trên toàn đơn vị xã. 

- Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành; ban hành kế hoạch CCHC, kế 

hoạch tuyên truyền và kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2018. 



- §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ UBND x· ®· b¸m s¸t c¸c nghÞ quyÕt cña 

H§ND vµ c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng ®Ó ph©n c«ng c«ng t¸c cô thÓ cho tõng vÞ trÝ. 

Cã lÞch c«ng t¸c râ rµng vµ cã kÕ ho¹ch chi tiÕt ®Ó ho¹t ®éng. 

 - Nh»m ph¸t huy d©n chñ vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh 

Thêng trùc H§ND ®· cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ. 

Tríc khi tæ chøc häp H§ND ®Ó ®Ò ra NghÞ quyÕt th× th«ng qua tæ chøc MTTQ 

®· tæ chøc häp cö tri ®Ó lÊy ý kiÕn cña nh©n d©n vÒ c¸c dù th¶o nghÞ quyÕt. Bªn 

c¹nh ®ã c¸c trëng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ còng tæng hîp ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn 

trong tæ chøc m×nh ®Ó b¸o c¸o Thêng trùc H§ND.    

 -  §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc t¹i c¬ 

së c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng, MTTQ, H§ND, UBND lu«n lu«n thÓ hiÖn tèt vai 

trß tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®øng ®Çu gi¸m chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t 

®éng cña tæ chøc. KÞp thêi ®a ra c¸c ph¬ng ¸n ®Ó ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt 

trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®Ó nÒn hµnh chÝnh nhµ níc ngµy 

mét tèt h¬n theo nguyÖn väng cña nh©n d©n.  

3. Về kiểm tra cải cách hành chính 

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của các ban ngành, đoàn thể 

thuộc UBND xã. 

+ Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, UBMTTQ và các 

ban ngành, đoàn thể. 

- Kiểm tra cải cách thể chế: kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, đánh giá quy trình soạn thảo, ban hành các loại văn bản của các ban ngành, 

đoàn thể. 

+ Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật: hình thức tuyên truyền, 

hiệu quả công tác tuyên truyền.  

- Kiểm tra công tác ban hành và quản lý văn bản. 
+ §Ó l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ ®óng träng t©m CÊp Uû, ChÝnh 

quyÒn  ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh 

c«ng t¹i c¬ së. §Ó c¸c v¨n b¶n ®i vµo thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ ®¹t kÕt 

qu¶ cao, còng nh  kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c v¨n b¶n ®ã ban 

kiÓm tra cña §¶ng thường xuyên kiÓm tra trong néi bé cña §¶ng vÒ viÖc thùc 

hiÖn nghÞ quyÕt vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh. §ång thêi ban thanh tra nh©n d©n kiÓm 

tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc t¹i c¬ së khi ®îc giao 

nhiÖm vô.  

  + UBND ho¹t ®éng ®Òu ®îc thêng trùc H§ND gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt 

chÏ. Mäi ho¹t ®éng cña UBND ®Òu thùc hiÖn theo nghÞ quyÕt cña §¶ng Uû vµ 

nghÞ quyÕt H§ND. C¸c v¨n b¶n chØ ®¹o thùc hiÖn cña UBND ®Òu ®îc kiÓm tra. 



tríc khi ban hµnh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p vµ ®óng quy tr×nh thÓ thøc cña v¨n 

b¶n. §Æc biÖt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Òu cã gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mét 

c¸ch nghiªm tóc.    

 

4. Về công tác tuyên truyền, cải cách hành chính 

- Căn cứ các văn bản của Trung Ương và của tỉnh về công tác cải cách 

hành chính: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

Nghị định số 43/2011/NĐ - CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 

hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Quyết định số 93/2007/QĐ - 

TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ 

chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương; Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định 93/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND huyện 

Can Lộc về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2013 và một số văn bản 

khác có liên quan. 

- Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 

số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; tiếp nhận, xử lý, phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ…v.v. 

- Nêu gương người tốt, việc tốt và các mô hình điển hình thực hiện tốt 

công tác cải cách hành chính; phê ban ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức 

thực hiện chưa tốt công tác cải cách hành chính, có hành vi sách nhiễu, cửa 

quyền, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. 

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

1. Cải cách thể chế 

a) Thể chế: Tiến hành kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND ban 

hành năm 2018 như Nghị quyết HĐND ban hành tại Kỳ họp thứ 18.  

- Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật:  

+ Hình thức tuyên truyền: truyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 

của UBND xã. 

Số lượng: mỗi quý 01 bài về cải cách hành chính. 

b) Ban hành và quản lý văn bản:  

- Kiểm tra về thể thức và kỹ thuật trình bảy soạn thảo văn bản hành chính 

của các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã: 10% các văn bản chưa đảm bảo 

theo Thông tư 01 của Bộ nội vụ. 

+ Sổ theo dõi, quản lý văn bản đi đến: Thường xuyên lưu trữ các VB đi và 

đến đúng thời gian và hợp lý, logic 

2. Cải cách thủ tục hành chính 



- Tiếp tục đẩy mạnh chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”. 

- Đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan trong phòng 

giao dịch một cửa. 

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

- Hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa đã đúng quy định, thực hiện 

giao dịch vào các ngày trong tuần với các bộ phận chuyên môn trực theo quy 

định và phân công.  

+ Các thủ tục hành chính, phí và lệ phí được niêm yết công khai. 

+ Sổ theo dõi tiếp nhận và trả hồ sơ của công dân đảm bảo chất lượng. 

 - Trang, thiết bị phục vụ cho công tác giao dịch một cửa chưa đáp ứng đủ 

nhu cầu. Một số trang, thiết bị còn thiếu như  máy phô tô hỏng đã lâu nhưng vẫn 

còn chưa được sữa,… 

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

 - 18/21 cán bộ, công chức đạt trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ.  

 - Đã có kế hoạch về quy hoạch nguồn để kế cận, thay thế cán bộ đương 

chức. 

 - Đã có sự phân công hợp hợp lý và cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của mỗi cán bộ, công chức xã. 

 - Quản lý nghiêm túc và đầy đủ về hồ sơ cán bộ, công chức. 

 - Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức như: thai sản, BHXH, 

lương, phụ cấp, chế độ chính sách cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng… 

được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. 

 - Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính:  

 + Tổ chức quán triệt chặt chẽ QĐ 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh. 

 + Đã cử cán bộ đầu mối theo dõi, chấm công đối với cán bộ, công chức 

UBND xã. 

 5. Cải cách tài chính công 

 - UBND xã đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ. 

 - Ban Tài chính – ngân sách xã chủ trì thực hiện nghiêm túc các quy định 

về tiết kiệm, chống lãnh phí, sử dụng ngân sách xã có hiệu quả. 

 6. Hiện đại hóa hành chính 

 - Ứng dụng CNTT vào các hoạt động chuyên môn và giao dịch nhằm 

nâng cao hiệu quả của hoạt động cải cách hành chính. Năm 2018 UBND xã phối 

hợp với cấp trên mở lớp tập huấn CNTT cho CBCC cấp xã. 

III. NỘI DUNG THANH TRA CÔNG VỤ. 

1. Kết quả giải quyết TTHC  

a) Năm 2018 

TT Số lƣợng hồ Số hồ sơ giải Số hồ sơ giải Số hồ sơ 



sơ đã tiếp 

nhận 

quyết sớm và  

đúng hạn 

quyết quá hạn đang giải 

quyết 

1. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo 

 03 03 0 0 

2. Lĩnh vực Lao động –TB&XH 

       450 450 0 0 

3. Lĩnh vực giao thông vận tải 

 05 05 0 0 

4. Lĩnh vực thi đua khen thưởng 

 125 125 0 0 

5. Lĩnh vực công thương  

 05 05 0  

6. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch 

 792 792 0 0 

7. Lĩnh vực Đất đai- tài nguyên nước, Tài nguyên môi trường 

 30 30 0 0 

8. Lĩnh vực Nông nghiệp 

 25 25 0 0 

9. Lĩnh vực Tôn giáo 

 0 0 0 0 

10. Lĩnh vực Văn hóa –TT-DL 

 0 0 0 0 

11. Liên thông 

 98 98 0 0 

12. Lĩnh vực Hộ khẩu 

 150 150 0  

13. Lĩnh vực  quân sự 

 50 50 0 0 

     

3. Đánh giá kết quả thực hiện công vụ 

a) Ưu điểm:  

Các bộ phận thủ tục hành chính khi tiếp nhận đều cố gắng giải quyết và 

trả kết quả đúng hạn cho công dân. 



b) Hạn chế: 

- Còn một số hồ sơ thủ tục hành chính chưa được xử lý đúng hạn. 

- Một số nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao chưa đáp ứng yêu cầu về tiến 

độ thời gian. 

c) Nguyên nhân của tồn tại hạn chế 

- Đối với một số hồ sơ giải quyết ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên 

quan đến lĩnh vực  lao động - thương binh xã hội bị chậm có nguyên nhân khách 

quan là từ sự chậm trễ của công dân khi bổ sung hồ sơ. 

- Đơn vị Xã Thượng Lộc có dân số đông, khối lượng công việc lớn nên đã 

ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc của các cán bộ công chức. 

 - Một số cán bộ, công chức chưa tập trung chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ, 

trình độ, chất lượng tham mưu của một số cán bộ, công chức còn hạn chế. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm. 

- Các hồ sơ giao dịch hành chính trên các lĩnh vực được  xử lý và trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân cơ bản đúng tiến độ thời gian được quy định. 

- Các nhiệm vụ được UBND huyện, các phòng, ban cấp huyện giao, 

UBND, cán bộ, công chức  nghiêm túc triển khai thực hiện; kết quả cơ bản đáp 

ứng yêu cầu về tiến độ xử lý và chất lượng tham mưu. 

 - Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được lãnh đạo UBND 

xã Thượng Lộc ngày càng được quan tâm. 

 - Công tác CCHC được quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, công chức và 

mỗi ban ngành, đoàn thể. 

 - Trang, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC đang được 

đầu tư, nâng cấp. 

 - Công tác tuyên truyền về CCHC được quan tâm và thực hiện đều đặn, 

đầy đủ. 

 2. Hạn chế. 

 - Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tuy được quan tâm nhưng chưa thật 

chú trọng đúng mức. 

 - Hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa, một cửa liên thông còn nhiều 

bất cập do cơ sở vật chất, phòng giao dịch chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Cần 

được sự quan tâm, đầu tư của cấp trên hơn nữa. 

 - Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn 100%. 

 - Chưa thực hiện được công tác hiện đại hóa hành chính, chưa thực hiện 

được hình thức giao dịch một cửa bằng điện tử. 

 IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 

 - Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thể chế: đẩy mạnh công tác rà soát, 

kiểm tra việc xây dựng và ban hành các văn bản QPPL theo kế hoạch đã ban 

hành từ đầu năm. 



 - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa 

truyền thanh trên địa bàn toàn xã. 

 - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính: tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”; 

công khai minh bạch các thủ tục hành chính tại phòng giao dịch một cửa (nếu 

có)./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ; 

- TT ĐU – HĐND – UBND – UBMTTQ xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Viết Chuân 
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