
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 

và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 

(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 04/3/2023) 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng. 

 Thực hiện công văn số 741/SNV-CCHC&TCBC ngày 13/4/2022 của Sở 

Nội vụ Cao Bằng về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành 

chính, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

công tác CCHC quý I năm 2023 cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 

  1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo  

 Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ và Kế hoạch số 2439/KH-UBND về CCHC nhà nước tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021- 2025, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-

UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm về Cải cách hành 

chính Nhà nước năm 2023, trong đó xác định đầy đủ, cụ thể 06 nội dung công 

tác CCHC: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ 

chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Bên cạnh đó, huyện cũng ban hành 

nhiều văn bản cụ thể thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong quý1. 

 2. Công tác kiểm tra CCHC  

                                           
1 Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 16/1/2023 về thực hiện kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC 

năm 2023; Kế hoạch số 2979/KH-UBND ngày 30/12/2022 về ĐT, BD cán bộ, công chức, viên chức năm 

2023;Ban hành kế hoạch số 3067/KH-UBND ngày 12/12/2022 chuyển đổi vị trí công tác đối với CB, CC, VC 

theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP năm 2023; Kế hoạch số 3279/KH-UBND ngày 31/12/2022 về chuyển đổi số 

năm 2023 huyện Bảo Lâm; Ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/01/2023 về công tác xây dựng, kiểm 

tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023; Kế hoạch số 288/KH-

UBND ngày 22/02/2023 về triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

năm 2023; Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 22/02/2023 về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023; Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 08/03/2023 về 

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm; Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về giao biên chế công chức 

năm 2023; Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc giao tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công  lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2023; Kế hoạch số 415/TC-KH ngày 31/10/2022 rà 

soát, khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách tài chính công năm 2022 và các năm tiếp theo; Kế hoạch 

số 357/KH-UBND  ngày 03/03/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Quyết định số 

263/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 về ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 128/BC-UBND  Bảo Lâm, ngày 09 tháng 03 năm 2023 
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 Ngay từ những ngày đầu năm 2023, Lãnh đạo UBND huyện đã tập trung 

chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai thực 

hiện với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị 

số 12/CT-UBND và văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo thống 

nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về các 

chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC gắn với việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn huyện. 

 Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; tăng 

cường hiệu lực điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; triển khai 

thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong hoạt 

động cơ quan, ban hành các kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng 

phí; quan tâm thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chương trình giảm 

nghèo ở nông thôn trên địa bàn huyện trong quý I năm 2023,... 

 3. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC 

 Thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 07/1/2022 tuyên truyền về cải 

cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021 - 2025 

trên hệ thống thông tin cơ sở. Trong quý I, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển 

khai các nội dung tuyên truyền về CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 Trên cổng thông tin điện tử của huyện thường xuyên đăng tải các văn bản 

của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; tiếp tục cung cấp các dịch vụ công 

trực tuyến; cập nhật đăng tải tin, bài tuyên truyền về công tác CCHC của huyện; 

liên kết đến hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai TTHC, nội dung công 

khai đảm bảo đầy đủ và đúng quy định pháp luật hiện hành; hình thức công khai 

rõ ràng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tiếp cận các thông tin về TTHC. 

 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành, căn cứ Kế hoạch của UBND huyện 

đã xây dựng đầu năm, các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền CCHC tại đơn vị, địa phương, với nhiều nội dung và hình thức tuyên 

truyền phong phú, đa dạng.  

4. Giải pháp mới trong CCHC:  

 Phát động cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực 

hiện nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 

2023” nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC. Phát huy tinh thần chủ động sáng 

tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phấn đấu cải thiện điểm số, thứ hạng các 

chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI, ICT… Từ đó, lựa chọn những mô 

hình, sáng kiến, giải pháp CCHC tiêu biểu có giá trị ứng dụng thực tiễn cao 

để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong toàn huyện Bảo Lâm nói riêng và 
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toàn tỉnh Cao Bằng nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 Xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm các điểm hỗ trợ, hướng dẫn thực 

hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Tập trung vào 

việc bố trí các trang thiết bị (máy vi tính, máy quét) để tạo lập các điểm hỗ trợ, 

hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến cho người dân và doanh 

nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Bảo Lâm, 

UBND thị trấn Pác Miầu và một số xã lân cận. 

 Xây dựng mô hình “ứng dụng mã QR code để tra cứu nhanh một số thông 

tin cần thiết phục vụ công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” như mã QR 

liên kết đến Trung tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng, mã QR tiện ích thanh 

toán trực tuyến, mã QR liên kết đến cổng thông tin điện tử huyện Bảo Lâm, mã 

QR bộ hồ sơ mẫu dành cho công dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC như cấp 

giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký kết 

hôn, khai sinh… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC  

1. Cải cách thể chế  

a. Kết quả xây dựng, tham mưu ban hành/ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật: 

Trong quý I năm 2023, UBND huyện đã triển khai thực hiện rà soát, kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Trong quý I/2023, UBND huyện không ban hành văn bản QPPL. 

b. Kết quả công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL  

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp hàng tháng kiểm tra, rà soát các văn 

bản hành chính của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện để kịp thời chấn chỉnh 

các đơn vị soạn thảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung theo quy định. 

Ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/01/2023 về công tác xây dựng, 

kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

năm 2023; Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 22/02/2023 về triển khai thực hiện 

công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023 và 

Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 22/02/2023 về thực hiện công tác quản lý thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 

2023; Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 08/03/2023 về Thực hiện công tác phổ 

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

pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đổi mới công 

tác tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm 

bảo áp dụng thống nhất và đồng bộ các văn bản pháp luật của cấp trên; tiến hành 

tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành.  
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c. Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật  

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa 

bàn huyện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn 

định, dễ tiếp cận phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  

Trong quý I năm 2023, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt 01 

trường hợp vi phạm hành chính. 

d. Kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  

Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các cơ quan 

thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản về 

cải cách thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật đến mọi cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân thực hiện. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép trong các cuộc họp xóm, 

xã, thị trấn….  

 2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

 Tiếp tục thực hiện tốt công việc đột phá năm 2023: Tiếp tục đẩy mạnh cải 

cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao vai trò trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa của huyện Bảo Lâm.  

 a. Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính  

 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 

16/1/2023 về thực hiện kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC năm 2023, tiến 

hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo nội dung kế hoạch đã đề ra; đồng 

thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với các bộ phận, đơn vị trong việc 

xây dựng văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiểm soát việc thực hiện công 

bố thủ tục hành chính; rà soát các quy định hành chính, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, nghiên cứu đề xuất cải tiến thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý các 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính; nâng cao năng 

lực cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công 

tác kiểm tra, giám sát; chế độ thông tin báo cáo.  

 Trong 3 tháng đầu năm 2023, UBND huyện không nhận được trường hợp 

khiếu nại cũng như các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện, cấp xã về cơ bản đảm bảo phục vụ hoạt động: máy tính kết nối mạng, 

máy scan, bàn ghế, máy in, quạt, điều hòa không khí, hệ thống Camera giám sát 

trực tiếp tới các bộ phận có đầy đủ bàn ghế, nước uống, sách, báo... cho người 
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dân đến chờ giải quyết thủ tục hành chính và sắp xếp khoa học, gọn gàng tạo 

cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.  

Các đơn vị đã khai thác có hiệu quả hệ thống camera theo dõi tại Bộ phận 

một cửa các xã, thị trấn nhằm tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành 

chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi 

công vụ đối với cán bộ, công chức.  

 b. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC  

* Cấp huyện 

 - Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới 

tiếp nhận trong kỳ: 143 (trực tuyến: 133; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 4); 

số từ kỳ trước chuyển qua: 6. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 140; trong đó, giải quyết trước hạn và 

đúng hạn: 138; quá hạn: 2. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 3; trong đó, trong hạn: 2, quá hạn: 1 

* Cấp xã 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới 

tiếp nhận trong kỳ: 549 (trực tuyến: 16; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 445); 

số từ kỳ trước chuyển qua: 88 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 530; trong đó, giải quyết trước hạn và 

đúng hạn: 438 quá hạn: 92 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 19; trong đó, trong hạn: 1, quá hạn: 18 

 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tiếp tục công khai đầy đủ bộ thủ tục 

hành chính và kịp thời niêm yết các thủ tục hành chính khi có sửa đổi, bổ sung 

của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, mức thu phí, lệ phí, đường dây 

nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử xã giúp 

cho tổ chức và cá nhân dễ dàng tìm hiểu và thực hiện khi có yêu cầu, cụ thể như 

sau:   

 - Mối quan hệ giữa bộ phận chuyên môn với tổ chức, công dân được cải 

thiện, thông qua các biện pháp như cải cách TTHC gắn liền với thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về 

TTHC; TTHC được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện 

cho người dân và các tổ chức.  

 c. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND huyện 

thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gắn với nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ 

tục hành chính được thực hiện đúng quy định. 
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Tình hình công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một 

cửa: 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã công bố đều 

được niêm yết tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho 

tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC. 

 Đến nay, cơ sở vât chất, trang thiết bi ̣tại huyện được đầu tư cơ bản và 

hiện đại đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà nước. 

 d. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh Cao Bằng, hiện nay UBND huyện 

Bảo Lâm đã áp dụng, triển khai tại cấp huyện: 37 TTHC mức độ 2; 67 TTHC 

mức độ 3; 229 TTHC mức độ 4 và tại cấp xã, thị trấn trấn: 19 TTHC mức độ 2; 

31 TTHC mức độ 3; 52 TTHC mức độ 4. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

Tổ chức bộ máy của UBND huyện theo quy định tại Căn cứ Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; Căn Cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương.  

 UBND huyện Tiếp tục triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo tinh thần của Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công 

lập theo tinh thần Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế 

hành chính, sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

đảm bảo việc quản lý sử dụng hiệu quả theo đúng quy định. Ban hành Quyết 

định phân bổ biên chế năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện 

theo Quyết định giao biên chế của UBND tỉnh. Tình hình quản lý biên chế của 

UBND huyện được thực hiện theo chỉ tiêu được giao: UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về giao biên chế công chức năm 

2023 là (83 biên chế); Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc giao 

tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công  lập và các tổ chức hội 

có tính chất đặc thù năm 2023 là (1.382 người); giao tổng số người thực hiện hợp 

đồng lao động theo Nghị địnhsố 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP trong các cơ quan hành chính huyện Bảo Lâm năm 2023 (05 người).Triển 

khai tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của UBND huyện; ban hành 

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2023. Các cơ quan chuyên môn 

của huyện tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị 
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định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, có quy chế 

hoạt động cụ thể và thực hiện tốt chức năng tham mưu với UBND huyện. 

Các quy định về phân cấp quản lý được thực hiện nghiêm túc theo các 

Quyết định phân cấp quy định cho từng lĩnh vực chuyên môn trong quản lý nhà 

nước như: Thực hiện các quy định phân cấp về lĩnh vực quản lý tổ chức bộ máy, 

công vụ, cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND, 

ngày 06/8/2018; Thực hiện các quy định phân cấp về lĩnh vực quản lý ngân sách 

nhà nước theo quyết định số 35/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016; Thực hiện 

các quy định phân cấp về lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng tại Quyết định số 

39/2016/QĐ-UBND và thực hiện đúng các quy định về phân cấp quản lý đất đai. 

100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn 

đều xây dựng quy chế làm việc và thực hiện nghiêm túc quy chế đã ban hành. 

Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã:  

- Đối với cấp xã có: 12 xã, 01 thị trấn và 153 xóm. 

- Đối với cấp huyện có: 12 cơ quan chuyên môn; 05 đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 42 đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

4. Cải cách chế độ công vụ  

Căn cứ Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt để phân bổ biên chế các 

cơ quan, đơn vị đúng, đủ theo chỉ tiêu của tỉnh giao và bố trí sắp xếp đội ngũ 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Số lượng biên chế hiện nay thiếu so 

với biên chế được giao, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ và các cơ 

quan chuyên môn rà soát vị trí việc làm và đăng ký tuyển dụng công chức năm 

2023 theo nội dung Công văn số 1117/SNV-CCVCĐT ngày 26/5/2022 của Sở 

Nội vụ tỉnh  Cao  Bằng  về việc đăng ký nhu cầu  tuyển  dụng  công  chức,  viên  

chức năm 2023, UBND huyện đã đăng ký đúng, đủ theo vị trí việc làm và theo 

phân bổ biên chế cho các cơ quan chuyên môn. 

- Thực hiện bổ nhiệm mới 03 công chức, 01 viên chức; điều động 03 công 

chức. 

- Giải quyết thôi việc cho 02 cán bộ chuyên trách cấp xã. 

Trong quý I năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện đã kiện toàn Tổ kiểm 

tra, giám sát tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính huyện, dự 

kiến thời gian kiểm tra đột xuất các xã, thị trấn và 12 cơ quan chuyên môn cấp 

huyện bắt đầu từ quý II năm 2023.   

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch số 2979/KH-UBND ngày 

30/12/2022 về đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; trong quý I năm 2023 đã cử 05 

công chức, viên chức lãnh đạo, 05 công chức, viên chức các cơ quan đơn vị 

tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong thi hành công vụ do Sở Nội vụ 

tổ chức. 
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- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện 2023 như sau: 

+ Công chức: (Năm 2023 được giao 83 biên chế và có mặt 61 biên chế). 

Trình độ Thạc sỹ: 06, ĐH 51, CĐ 02, TC 02 

+ Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội 

có tính chất đặc thù: (Năm 2023 được giao 1382, có mặt 1159). Trình độ ĐH 466, 

CĐ 366, TC 327. 

+ Công chức cấp xã: đến nay tổng số cán bộ, công chức xã được giao theo 

chỉ tiêu định biên là 268 chỉ tiêu, hiện có mặt là 258 cán bộ, công chức (trong đó 

trình độ chuyên môn: TC là 63 người, CĐ là 10 người, ĐH là 184 người, trên 

ĐH 01; TC LLCT: 199 người, cao cấp LLCT 9, sơ cấp 39, chưa qua đào tạo 11 

người; QLNN chương trình CV: 173 người, cấp cơ sở 51 người, QLNN chuyên 

viên chính 09 người; chưa qua đào tạo 25 người). 

5. Cải cách tài chính công  

a. Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách  

- Thu ngân sách Nhà nước: Căn cứ dự toán thu ngân sách tỉnh2, Chi cục 

thuế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai quyết liệt các biên 

pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản 

thu vào NSNN. Tính đến  ngày 13/02/2023 đã thu được 12.810,127 triệu đồng, 

bằng 15,18 % dự toán tỉnh giao, bằng 15,07% dự toán HĐND huyện giao3. 

Trong quý I năm 2023 không phát sinh giải ngân vốn đầu tư công. 

Về cơ bản, tình hình chấp hành và thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách đều được các đơn vị triển 

khai một cách nghiêm túc, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại kiến nghị chưa thực hiện, 

cụ thể: Số kiến nghị chưa thực hiện sau kết luận của kiểm toán nhà nước năm 

2017: 346.816.521 đồng. 

Số kiến nghị chưa thực hiện thuộc Đường GTNT xóm Khau Sáng, xã 

Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm – xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng do 

Ban QLDA ĐTXD và Thực hiện Nghị quyết 30A/CP làm chủ đầu tư. Tại thời 

điểm tháng 11 năm 2017, Ban QLDA ĐTXD và thực hiện Nghị quyết 30A/CP 

đã phối  hợp  với  nhà  thầu, đơn vị tư vấn  thiết  kế, đơn vị giám  sát  thi công 

xác định  phân  cấp đất, đá tại  vị trí  sạt  lở taluy  tại  Km6-Km7  của  công 

trình, theo đó thống  nhất  số tiền điều  chỉnh,  bổ sung  giá  trị trúng  thầu tăng 

480.590.000 đồng, đây là khối lượng  phát  sinh  sau  kiểm toán ngân sách năm 

2017. Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần ĐTPT Hùng Vương Cao Bằng đề 

nghị chủ đầu tư thanh toán số tiền 480.590.000 đồng để nhà  thầu  thực  hiện  

nộp  số tiền 346.816.521 đồng vào ngân sách nhà nước. 

b. Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 

                                           
2 Ngân sách của tỉnh giao của năm 2023 là 84.400 triệu đồng. 
3 HĐND huyện giao của năm 2023 là 85.000 triệu đồng. 
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Việc sử dụng phương tiện và thiết bị làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện 

đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô; Quyết  định  số 50/2017/QĐ-TTg ngày  31/12/2017  của  Thủ  tướng  

Chính  phủ Quy  định  tiêu  chuẩn,  định  mức  sử  dụng  máy  móc,  thiết  bị;  

Quyết  định  số 2484/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Bảo Lâm ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Lâm… đồng thời đảm 

bảo theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công.  

Các đơn vị đang sử dụng ô tô đều ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe 

ô tô cơ quan trong phục vụ công tác. Việc sử dụng xe tại các đơn vị đảm bảo 

đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. 

c. Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập 

Qua  quá  trình  triển  khai  thực  hiện  Nghị  định  số  60/2021/NĐ-CP  

của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp đã đạt được các kết quả cụ thể như: tăng 

cường công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc 

đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác hiệu quả nguồn thu, tăng thu, tiết 

kiệm chi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm của thủ 

trưởng cơ quan và tăng cường sự giám sát của cán bộ nhân viên trong việc sử 

dụng biên chế, kinh phí hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Thực 

hiện nhiệm vụ thu, chi phí, lệ phí đúng quy định, sử dụng nguồn thu để lại hiệu 

quả, đúng chế độ, định mức. 

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện giao quyền tự chủ cho 11 đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số  

60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập.   

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

a) Công tác triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số 

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 

17/8/2022  của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai tổ công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn huyện Bảo Lâm, công văn số 2029/CV-VHTT ngày  19/08/2022 

của phòng Văn hoá và Thông tin về việc hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số 

trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Đến nay đã có 148/153 khu, xóm trên địa bàn 

huyện đã thành lập được Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ phục vụ người dân 

trong công tác thực hiện các dịch vụ công, tiếp cận các thông tin về hoạt động 

của chính quyền cấp huyện. 

Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị 

định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 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 
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thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phục vụ cho việc khai thác thông tin của 

tổ chức cá nhân.  

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tài 

liệu hướng dẫn chuyên môn về an toàn thông tin mạng; phân công, bố trí cán bộ, 

công chức phụ trách công tác đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị; phối hợp 

thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin…Thực hiện cảnh báo về các 

lỗ hổng bảo mật trong các phần mềm ứng dụng nhằm kịp thời xử lý theo hướng 

dẫn.  

Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi công nghệ từ hệ thống phát thanh 

FM không dây sang hệ thống phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn 

thông, lắp 18 cụm loa truyền thanh thông minh tại các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Bảo Lâm theo đúng tiêu chuẩn và tiến độ kế hoạch đề ra. 

Tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội 

dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin như: thực hiện nghiêm quy 

định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 

huyện Bảo Lâm; đảm bảo thực hiện tốt việc số hóa văn bản đi, đến trên Hệ 

thống E-Office; đôn đốc tăng cường hoạt động Trang thông tin điện tử các địa 

phương. 

Triển khai thực hiện tốt các Hệ thống liên kết với Dịch vụ công quốc gia 

và của tỉnh Cao Bằng; triển khai thực hiện báo cáo số liệu trên Hệ thống thông 

tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Cao 

Bằng; triển khai, tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến giữa UBND cấp 

huyện và cấp xã thống nhất kết nối vào hệ thống của tỉnh.  

b) Kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số 

Trong quý I/2023 UBND huyện đã tiếp nhận 2337 văn bản đến, phát hành  

970 văn bản đi qua hệ thống quản lý điều hành hoàn toàn điện tử (trong tỉ lệ văn 

bản được sử dụng chữ ký số là 641/649 đạt 98% (trừ văn bản mật).  

Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: 

https://baolam.caobang.gov.vn/ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tin tức, 

tình hình các hoạt động nổi bật trên địa bàn huyện với tần suất 04 tin/tuần và cập 

nhật đầy đủ các thông tin theo đúng quy định.  

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: Cổng dịch vụ 

công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử cung cấp 435 dịch vụ công trực tuyến, 

trong đó 37 TTHC mức độ 2; 67 TTHC mức độ 3; 229 TTHC mức độ 4 và tại 

cấp xã, thị trấn trấn: 19 TTHC mức độ 2; 31 TTHC mức độ 3; 52 TTHC mức độ 

4. Quý I, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3,4 là 133/143, đạt 93%. 

 Hệ thống kết nối Cao Bằng được được duy trì thường xuyên để tiếp nhận 

và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Hệ 

thống báo cáo bộ ngành, địa phương và Hệ thống Báo cáo Chính phủ được khai 

thác hiệu quả đúng mục đích. 

https://baolam.caobang.gov.vn/
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c) Tình hình triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

Tiếp tục duy trì hiệu lực, hiệu quả Mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 đã công bố; Ban hành Quyết định số 

123/QĐ-UBND, ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm về việc 

kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính trên địa bàn huyện Bảo Lâm; Kế hoạch số 

294/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Bảo Lâm về thực hiện Mục 

tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023; Ban 

hành Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Bảo Lâm 

về Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm năm 2023; Xây dựng mục 

tiêu chất lượng năm 2023 nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công tác 

quản lý, chỉ đạo, điều hành; đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác hiện đại hóa 

nền hành chính. Đảm bảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các phòng 

ban được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

 Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Lãnh đạo UBND huyện quan tâm chỉ đạo, 

thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh 

về CCHC.  

 Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển 

khai có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC của UBND huyện. Thực hiện tốt 

việc quản lý công chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất. Thủ tục hành 

chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát.  

 Tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều 

hành; đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 

và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.  

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

 Một số thủ tục hành chính rất khó để thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở 

mức độ cao và trong đó có những TTHC qua triển khai thực tiễn không thể thực 

hiện được qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

 Vẫn còn một bộ phận, công chức trách nhiệm chưa cao trong quá trình 

thực thi công vụ dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực chậm được giải quyết hoặc giải quyết trễ hẹn, đặc biệt là ở các xã. 

 Trình độ sử dụng CNTT để thực hiện dịch vụ công trực tuyến của một số 

công dân còn hạn chế; còn thói quen sử dụng hồ sơ giấy và gặp trực tiếp cán bộ 

tiếp nhận để trao đổi trong quá trình hoàn thiện hồ sơ; việc thực hiện tiếp nhận 
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và trả kết quả qua dịch vụ BCCI cấp xã còn thấp do công dân giải quyết TTHC 

chủ yếu trên địa bàn, cự ly ngắn.  

 Việc đầu tư trang bị hệ thống công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức 

một số nơi còn thiếu. Tốc độ đường truyền của hệ thống mạng chậm, nhất là cấp 

xã từ đó ảnh hưởng đến việc trao gửi văn bản, xử lý công việc.Trình độ nhận 

thức và kỹ năng thao tác của cán bộ, công chức bị hạn chế, nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin cho ứng dụng chưa đảm bảo. 

 Hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân và 

doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu đề ra và còn gặp nhiều khó khăn (vì tỷ lệ % 

số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia chỉ đạt trên  62% và tỷ lệ % số hộ chưa 

được sử dụng điện lưới quốc gia còn 38%). Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải 

quyết trực tuyến theo mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ BCCI còn thấp.  

Số lượng biên chế công chức, viên chức cấp huyện có mặt thiếu nhiều so 

với biên chế giao. Do đó công tác tham mưu cho UBND về chuyên môn chưa 

được kịp thời. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC QUÝ II NĂM 2023 

 1. Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn; Quyết liệt chỉ đạo 

thực hiện các nhiệm vụ chưa triển khai hoặc chậm tiến độ, rà soát lại việc phân 

công trách nhiệm và đôn đốc thường xuyên đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị 

trực thuộc; tập trung Triển khai có hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ CCHC theo 

phân công tại kế hoạch CCHC trong quý II năm 2023 của UBND huyện, các kế 

hoạch thực thi trên các lĩnh vực CCHC do các cơ quan chuyên môn chủ trì và kế 

hoạch CCHC của ngành, địa phương.  

 2. Tuyên truyền sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả 

kết quả để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Khuyến khích người dân 

thanh toán không dùng tiền mặt phí, lệ phí khi nộp hồ sơ bằng hình thức sử dụng 

mã quét tại quầy giao dịch hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của huyện. 

 3. Rà soát, thống kê để kịp thời tham mưu UBND huyện đề nghị UBND 

tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các TTHC thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của đơn vị đảm bảo thời gian theo quy định. 

 4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác việc tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Bảo Lâm năm 2023.  

 5. Thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; công 

bố, niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ TTHC theo thẩm quyền; nâng cao chất 

lượng việc thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC, không để xảy ra tình 

trạng quá hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ. Nghiên túc xử lý trách nhiệm cá 

nhân và trách nhiệm liên đới với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để 

xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp có 

hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết TTHC cho người 

dân, tổ chức. 
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 6. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, 

các phòng ban trong việc giải quyết TTHC. Kịp thời đưa ra các biện kháp khắc 

phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao năng lực, hiểu quả trong cải cách 

hành chính nói chung. 

 7. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa 

bàn huyện. Chỉ đạo đối với cán bộ công chức tăng cường hướng dẫn cho công 

dân thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công tỉnh Cao Bằng.  

 8. Duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

 V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND huyện 

trong công tác CCHC, thường xuyên tổ chức chức các lớp tập huấn kỹ năng 

đăng ký, đăng nhập, nộp, nhận hồ sơ trực tuyến, BCCI và thanh toán trực tuyến 

các huyện trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức nhiều cuộc thi liên quan đến CCHC nhằm phát huy tinh thần 

chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác CCHC,  

đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức trẻ. 

Đầu tư, hỗ trợ các thiết bị phát sóng điện, cơ sở hạ tầng, vật chất tại những 

điểm xa xôi, khó khăn của huyện Bảo Lâm để duy trì và hoạt động dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân và doanh nghiệp (vì tỷ lệ % số hộ được sử 

dụng điện lưới quốc gia chỉ đạt trên 62% và tỷ lệ % số hộ chưa được sử dụng 

điện lưới quốc gia còn 38%). 

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 và 

phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm./. 

(Đính kèm Phụ lục biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo CCHC) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu:VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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