
HQI BONG NHAN DAN 
HUYN XUAN TRUUNG 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

/BC-HDND Xuán Trithng, ngàyO/f' thángj nám 2021 

BAO CÁO 
Kêt qua giám sat chuyên d 

"Kt qua thirc hin nhim vii cong tác cal cách hành chInh cüa UBND huyn 
và UBND các xã, thj trân ti. nãm 2018 den nám 2020" 

KInh gici: Hi dng nhân dan huyn 

Th%rc hin chuang trInh giám sat näm 2021, Thiiing tr1rc HDND huyn dâ 
ban hành Quyêt djnh so 44/QD-TTHDNID ngày 16/8/2021 ye vic thành 1p Doàn 
giám sat chuyên dê "Kêt qua thirc hin nhim vi cong tác câi cách hành chInh cüa 
UBND huyn và UBND các xã, thj trân t1r 11am 2018 den näm 2020". Tü ngày 
20/9/2021 den ngày 06/10/2021, Doàn giám sat dâ to chirc giám sat trrc tip ti 
UBND các xã Xuân Tan, Xuân Dài, Xuân Thixçing, Xuân HOng, Xuân Châu, Xuân 
Thành, Xuân Ninh, Xuân Hôa, Xuân Vinh, Xuân Bäc, UBND huyn Xuân Tru&ng 
và giám sat thông qua báo cáo dOi vi 10 xä, thj trân con 1i. Thu?mg trrc HDND 
huyn báo cáo két qua giám sat c1i the nhix sau: 

I. KET QUA GIAM SAT 

1. Cong tác lãnh do, chi do, thông tin, tuyên truyn v cal each hành 
chinh (CCHC) 

Xác djnh CCHC là mt trong nhüng thim vii quan trQng, UBNID huyn dâ 
tp trung chi do to chirc thirc hin hiu qua cong tác CCHC trên dja bàn theo 1 
trInh và có tr9ng tam, trçng diem. 

Thirc hin Nghj quyêt so 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa Chinh phü ban 
hành Chuang trInh tong the cài each hành chInh nhà nuóc giai dotn 2011 - 2020; 
Nghj quyêt so 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 cüa ChInh Phü ye sira dôi, bô sung mt so 

diêu cUa Nghj quyêt sO 30c/NQ-CP; Quyêt djnh sO 225/QD-TTg ngày 04/02/2016 
cüa Thu trnng ChInh phU phê duyt Kê hoach cài each hành chInh (CCHC) nha 
nithc giai don 2016-2020 và Chucmg trInh tong the cãi cách hành chInh Nhà nuâc 
tinh Nam Djnh giai doan  2011-2020, Kê hoach  CCHC cüa tinh và tInh hInh thirc tê 
Cong tác CCHC trên dja bàn, hang nàm, UBND huyn dã ban hành Kê hoach CCHC 
nhà nithc (1),  Kê hoach  tuyên truyên ye CCHC (2),  trong do xác djnh rO ni dung, 
nhim vii cüa các cci quan, don vi, dja phuang trong thirc hin nhim vi CCHC. 
Ngoài ra, UBND huyn cOn ban hành các van bàn chi dao  to chirc thirc hin trên các 

K hoach s 94/KH-UBND ngày 06/12/2017 ye CCHC nhã rnràc näm 2018; K hooch s 74/KH-UBND ngày 
17/12/2018 v CCHC nhà niiâc nAm 2019, Ké hoch so 86/KH-TJBND ngày 15/12/2019 ye CCHC nhà nràc nm 2020 
2 K hoch s 95/KH-UBND ngày 08/12/2017 cüa UBND huyn ye vic tuyén truyên CCI-IC näm 2018, K hoch 
s6 75/KH-UBND ngày 17/12/2018 ye vic tu'ên truyén CCHC näm 2019, Ke hoch so 87/KH-UBND ngày 
15/12/20 19 cüa UBND huyn ye vic tuyên truyên CCHC näm 2020 
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linh vuc: Cãi cách th ch; cài each thu tuc hành chInh (TTHC); cãi each t chüc b 
may hành chInh Nhà nuYc; cài each chê d cong v;cài cáchtài chInh công; xây 
dirng và phát triên chInh quyên din tir,... lam cci sâ triên khai dông b các mvc  tiêu, 
nhim vi dé ra dôi vci cong tác CCHC trên dja bàn. 

- UBND huyn dã chi dto co quan chuyên mOn theo dôi, don dc, hurng 
dn các co quan, don vj, dja phuong nghiêm tue triên khai thirc hin các nhirn v11 

ye CCHC; thành 1p Doàn kiêm tra cong tác CCHC Nba nucc ti các xã, thj trân(3) 
de kjp th?ñ chân chinh, hurng dan chuyên mOn, nghip vii, nâng cao hiu qua cong 
tác CCHC cho các don vj. Cong tác t%r kiêm tra duçic các co quan, don vj, dia 
phuong thirc hin tuong dôi tot. 

- Trên co sâ các van bàn chi dao  cüa UBND huyn, can cir chirc nãng, nhim 
vv và tInh hInh thire tê, hang näm UBND các xA, thj trân dã ban hành Ké hoch 
CCHC, Kê hoch tuyên truyên CCHC dam bào day dü các ni dung; dông thyi chü 
dng ban hành các van bàn dê C%1 the hóa các m1ic tiêu, nhim viii, giãi pháp nhäm 
day mnh cong tác CCHC ti dja phuong. 

- UBND huyn và các xä thj trn trong huyn chi do thirc hin cong tác 
thông tin, tuyên truyên ye CCHC bang nhiêu hInh thüc phü hqp, hiu qua: Tuyên 
truyên trên song phát thanh huyn, Dài truyên thanh cac xâ, thj trân, in an, cap phát 
tài 1iu, däng tài chuyên miic, phóng sir, tin bài trên cOng TTDT huyn, lông ghép 
trong các hi nghj, tuyên truyên thông qua hott dng cüa các Câu ltc b, CáC co 
quan thành viên Hi dông phôi hçip PBGDPL,... 

2. V cãi cách th ch 

Hang näm, UBND huyn dà ban hành K hoch kim tra, rà soát, h thng 
hóa van bàn quy pham pháp 1ut (4)  và chi dao  các cci quan chuyên mOn, UBND 
các xã, thj trân nghiêm tüc th%rc hin. Tilt näm 2018-2020, UBND huyn dã chi dao 
Phông Tu pháp phOi hqp vâi Van phOng HDND-UBND huyn tiên hành tir kiêm 
tra, rà soat 10.316 van bàn do HDND-UBND huyn ban hành, trong do không có 
van bàn QPPL; kiêm tra 6.228 van bàn do HDND-UBND cap xâ ban hành, trong 
do không có van bàn QPPL. 

3. V cãi cách thu tuc hành chInh 

3.1. V ki4m sodt, cong khai TTHC 

- Hang näm, UBND huyn dã quan tam chi dao,  ban hành K hoach  kim 
soát TTHC và Kê hoach rà soát, dánh giá TTHC (5)  lam co s& dé các co quan, don 

K hoach s 2OIKH-UBND ngày 03/4/20 18 ye vic kim tra cong tác CCHC nhà nuâc và cong tác cong viii tai  các 
xA, thj trn näm 2018; Kê hoch so 27/KH-UBND ngày 01/4/2019 ye vic kiêm tra cong tác CCHC nhà niràc tai các 
x, thj trn nAm 2019; K hooch so 36/KH-UBND ngày 17/6/2020 ye kiOm Ira cOng tác CCHC näm 2020 
"Ks hoch 104/KH-UBND ngày 29/12/2017 ye cOng tác kiêm tra, rà soát, h thông hOa van bàn quy pham pháp 1ut 
nAm 2018; K hoach 103/KH-UBND ngày 29/12/2017vê kiêm tra, thrc hin van bàn QPPL trOn dja bàn huyn nAm 
2018; K hoach s6 96/KH-UBND ngày 30/12/2019 ye cong tác kiêm tra, rà soát, h thông hóa van bàn quy pham 
pháp 1ut näm 2020 trOn dja bàn huyn 
5K hoach s6 991K11-UBND ngày 15/12/2017 ye vic rà soát, dánh giá TTHC näm 2018; K hoach s6 72/KH-
UBND ngày 17/12/2018 v/v rà soát, dánh giá thU Wc hành chInh näm 2019; K hoach s6 90/KH-UBND ngày 
18/12/20 19 v rà soát, dánh giã TT'HC näm 2020 
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vj, dja phizang t chüc thrc hin. Dng thii, giao ca quan chuyên mon tham m11u, 
tong hçip báo cáo UBND tinh ding quy djnh. 

- Trung tam giao djch hành chInh "MOt cira" huyn và các xã, thj trn thrc 
hin tOt vic cong khai dja chi tiêp nhn phãn ánh, kiên nghi cüa nguii dan và 
doanh nghip theo quy djnh ti Thông tu sO 02/201 7/TT-VPCP ngày 31/10/2017 
cüa ChInh phü ye hithng dan nghip vii kiêm soát TTHC. HInh thüc cOng khai: 
cong khai tti Trung tam giao djch hành chInh "Met cüa" huyn và các xã, thj trân, 
Cong khai trén Cong djch vi cOng trirc tuyên cüa tinh. Kêt qua tir näm 2018-2020, 
Trung tam giao djch hành chInh "Met cira" huyn và các xã, thj trân không nhn 
dixçic phán ánh, kiên nghj nào cüa to chüc và cOng dan. 

- UBND huyn dâ chi dto các cci quan, &m vi xây dimg quy trInh và phi 
hçip vâi Van phông HDNID&UBND huyn thuing xuyên rà soát, c.p nh,t các 
TTHC thuc cap huyn giài quyêt; chi dao  các xã, thj trân barn sat các quy djnh 
cüa Trung ucng, tinh, huyn to chIrc rà soát, c.p nht, niêm yet cOng khai danh 
miic TTHC thuc thâm quyên. HInh thüc cOng khai: cong khai trén Cong djch vi 
cong trirc tuyên cüa tinh, Cong TTDT huyn và Trang TTDT các xã, thj trân; niêm 
yet tai  Trung tam giao djch hành chInh "Met cüa" huyn va các xã, thj trân. Hin 
nay, cap xä niêm yet, cong khai 137 TTHC gôrn: 106 thu tiic thuc thâm quyên 
giái quyêt cap xã,25 thu t1ic lien thông 3 cap (cap xã, cap huyn, cap tinh), 06 thu 
tçic lien thông 2 cap (cap xã, cap huyn); cap huyn niêm yet 253 TTHC gOm: 222 
thu tiic thuc thâm quyên giâi quyêt cap huyn, 25 thu tiic lien thông 3 cap (cap xã, 
cap huyn, cap tinh), 06 thu tiic lien thông 2 cap (cap xã, cap huyn). 

3.2. Két qua giãi quylt thu t,c hành chInh 

Xác djnh cài cách thu t11c hành chInh là mt trong nhüng nhim v11 trçng tam 
cüa cOng tác CCHC và cüng là mt trong nhü'ng diêu kin dê clay rnanh thu h& dâu 
tu vào dja bàn. UBND huyn dã chi dao  khäc phiic kjp thai, khân truong nhftng 
tn tai, han chê trong vic giâi quyêt thu tiic hành chInh, nhât là nhng van dê phat 
sinh trong qua trInh tO chüc thirc hin, phic vij tot nhu câu giao djch cüa các to 
chüc, cá nhân, nguri dan và doanh nghip. 

- NAm 2018: 

+ Cp huyn: Dã tip nhn và xir 11 4.168 h so. Trong do, s h so dã giái 
quyt trong närn: 4.107 hO so (trà dung han  4.089 hO so, trã qua han  18 hO so); so 
h so chuyên k' sau giãi quyét 57 hO so; sO hO so trà laj  cOng dan do khOng du 
diêu kin giãi quyêt là 04 hO so. 

+ Cp xã: Dã tip nhn và xü 11 56.884 h so. Trong d, s h so dâ giài 
quyêt và trã dung han  5 6.722 hO so, khOng có hO so trã qua han;  sO hO so chuyên 
kS' sau giài quyêt 162 hO so. 

-Nàm 2019: 

+ Cp huyn: Dã tip nhn và xü 11 3.19 1 ho so. Trong do, s h so dâ giãi 
quyêt trong näm: 3.122 hO so (trá dung han  3.106 hO so, trâ qua han  16 hO so); so 
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h so chuyn kS'  sau giãi quy& 56 h so; s h so yêu cu Cong dan b sung 5 h 
so; so ho so trá lai  cOng dan do không dü diêu kin giãi quyêt là 8 ho so. 

+ Cp xã: Dã tip nhn và xir 11 58.886 hO so. Trong d, s h so dã giãi 
quyêt và trã dUng htn 58.803 ho so, khOng có ho so trã qua h?n; so ho so chuyên 
kS' sau giài quyêt 83 ho so. 

- Näm 2020: 

+ Cp huyn: Dä tip nh.n và xir 11 3.400 h so, gm: np trrc tip 2.436 h 
so, nop true tuyên 903 ho so, so ho so chuyên tr k5' truóc 61 h so. Dã giãi quyêt 
3330 ho so (trong do trã tru6c han  3000 ho so, trà dUng han  324 h so, trâ qua htn 
6 ho so); so ho so chuyên kS'  sau giài quyêt 70 hO so. 

+ Cp xã: Dã tip nhn và xU 11 65.919 h so. Trong do, s h so dã giâi 
quyêt và trà dUng han65.859  hO so, không có ho so trã qua han;  s h so ehuyn 
kS' sau giãi quyêt 60 hO so. 

Di vài các trumg hçp trá qua han  nêu trên: Thirc t, ngui dan dã nhn kt 
qua dUng han  và truâc hin. Tuy nhiên do lôi thao tác trong qua trInh si:r dung phân 
mêm, li phân mêrn djch vii cOng và do can b chuyên mon xU l chua kjp thai 
trên h thông dan den phân mêm báo trã qua htn. 

4. Vic thiyc hin co' ch mt cfra, mt cü'a lien thông 

- UBND huyn và các xà, thj tr.n dã ban hành Quyt djnh thânh lap, kin 
toàn b phn tiêp nhn ho so và trà kêt theo co ché mt cUa, mt cUa lien thông; 
ban hành Quy chê thirc hin tai  b phn mt cUa theo quy djnh. 

- Thirc hin Quy& djnh 1291/QD-TTg ngày 07/10/20 19 cUa ThU tumg 
ChInh phU và COng van so 32IUBND-VP11 ngày 06/11/2019 cUa UBNID tinh ye 
viêc phé duyt Danh mic thU tic hành chInh thuc thâm quyên giãi quyêt cUa các 
co quan Trung uong duçrc to chUc theo ngành d9c dóng tai  dja phuong dim ra tiêp 
nhn tai  Trung tam phic v hành chInh cOng cap tinh, B phn Tiêp nhn va Trã 
kt qua giãi quyêt thU tic hành chInh cap huyn, cap xâ, ti'r ngày 01/8/2021, UBND 
huyn dà chi dao  CáC co quan: COng an, Bão hiêm xã hi thirc hin vic tiêp flhn, 
giãi quyt, trã kt qua TTHC tai  Trung tam giao djch hành chInh Mt c1ra huyn; 
Ban CHQS huyn dã phOi hçip vâi UBND các xà, thj trân chi dao,  phân cOng can 
bt cUa Ban CHQS các xã, thj trân tham gia trirc tiêp nhn hO so tai  Trung tam giao 
djch hành chInh "Met cUa" các xã, thj trân theo quy djnh. 

- 100% s luqng TTHC cp huyn và cp xã duçc cong khai trên Cng djch 
vi cong trrc tuyên cUa tinh. Trong dO, cap huyn niêm yet 253 thU tiic gOm: 131 
thU tiic áp diing thirc hin a mUc d 4, 80 thU tiic mUc d 3, 11 thU tic mUc d 2 và 
31 thU tiic lien thông; cap xã niêm yet cOng khai 137 thU t1ic, gOm 106 thU tic 
thuc thm quyên giâi quyêt cap xã và 31 thU t1jc lien thông. 

- Dã chi dao  Phông VH-TT huyn, Trung tam giao djch hành chInh "Met 
cUa" huyn phi hqp vâi các phOng ban chuyên mOn cUa Sâ Thông tin và Truyên 
thông tinh d thirc hin tIch hçip so tài khoãn thanh toán phi, l phi cUa Trung tam 
giao djch hành chinh "Met cUa" huyn len Cong djch vii cong trirc tuyên cUa tinh 
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phiic viii t!i chüc, cong dan thrc hin thanh toán phi tr1rc tuyn khi giao djch TTHC 
9 müc dt 3, 4.Chi do Van phông HDND&TJBND huyn k hçp dông vâi Bixu 
din huyn dé thirc hin vic tiêp nhn, trà két qua TTHC thông qua 
djch vv Biru chInh cong ich, qua do giüp to chüc, dan có thu câu có the nhn kêt 
qua giãi quyêt TTHC tai  nhà. 

- Vic tip nhn va trà k& qua ti b phn rnt cüa, mt cira lien thông cp 
huyn, cap xã thai gian qua dã có nhiêu chuyên biên tIch c1rc; quy trInh tiêp nhn, 
chuyên ho so, xü l, trInh k, trã 'ai  ti b phn tiêp nhn và trã kêt qua co bàn 
tuân thu theo quy djnh. Vic th%rc hin co ché mt cüa, mt cra lien thông dâ gop 
phân giãm chi phi, th?yi gian, cong sire cüa nguôi dan và to chIrc khi thirc hiên các 
giao djch hành chinh. 

5. V cãi each t chIle b may hành chInh nhà nu*c 

- UBNID huyn dã xây dimg quy che lam vic cüa UBND huyn thim kS' 
2016-2021 là can cir dê các co quan chuyên mon thuc UBND xay d'çmg quy chê 
hot dng cüa Co quan, don vj mInh. 100% các co quan chuyên mon thuc UBND 
huyn dêu dä ban hành Quy chê lam vic day dü. 

- Thicc hin s11 chi do cüa Trung uong, cüa tinh, UBND huyn dã t chirc rà 
soát vj trI, chirc näng, thim vi, co CâU to chirc, biên chê dê kin toàn co câu tO 
chirc, bO may theo huó'ng tinh g9n, hiu hic, hiu qua, bão dam dung quy djnh eüa 
pháp lust.  Trên Co SY tong so biên ché hành chInh do UBND tith giao, cn cir chirc 
näng, thim vçi cüa môi co quan, UBND huyn phân bô bien Chê dam bâo sir dmg 
hiu qua biên chê hành chInh theo djnh mire phân bô. ViC sap xêp, bô trI so luçmg, 
chat krqng can b, Ong chirc cap xã dung theo vj tn chirc danh dUçYC phân bô. 

- Cong tác dào tao, bOi thrông di ngü can b, cOng chirc, vien chuc duoc 
quan tam. Hang näm, UBND huyn dêu ban hành kê hoich dào tto bôi dumg án 
b, cong chirc, viên chirc(6); giao CáC co quan tham mi.ru rà soát, chiêu sinh ma các 
lrp bM di.rang, tp huân chuyên mOn nghip vii, gOp phân nâng cao trInh d, 
nghip vi cong tác cho can b, cong chirc, dáp 1mg yêu câu thim vii trong giai 
don hin nay. 

- 100% các co quan, don vj sir diing, sp xp, b trI và quàn l cong chirc, 
viên chire theo vi trI vic lam và tiêu chuân ngch cOng chirc, viên chirc phü hçp 
vài trInh d chuyên mon nghip vii cüa tirng cong chirc, viên chirc, không lam biên 
dng biên ch cüa co quan, don vj. 

- Hang näm, cong tác dánh giá, phân loai can b, cOng chirc, vien chirc duçc 
trin khai thrc hin theo dung quy djnh. Kêt qua dánh giá trung bIrth tir näm 20 18-
2020: can b, cOng chirc, viên chirc khOi co quan hành chInh, don vj sr nghip 
hoàn thành t& thim vçr dt tir 96% trir len; can b giáo vien khOi giáo dijc hoàn 
thành hoàn thanh t& thim vu dat tir 88% trir len. 

6. V cal each tài chInh cong 

6  K hoach 101/KH-UBND ngãy 27/12/2017 ye dào tao  bi dtroig can b cong chic nm 2018; K hoach s 103 
/KI-I-UBND ngày 25/12/2018 v dào tao  bôi throng cánb, cong chc, viOn chc nám 2019; Ké hoach so 97/KR-
UBND ngãy 30/12/20 19 v thrc hin kê hoach dào tao  bôi dirong CBCC nãm 2020 
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- Dã trin khai thrc hin cor ch tir chü, tir chju trách thim v sü diing biên 
ch và kinh phi quãn 1 hành chInh theo Nghj djnh so 130/2005/ND-CP cüa ChInh 
phü tai  12/12 co quan quàn 1 nhà nithc, dat  t 1 100%; dã thirc hin Co chê giao 
quyn tr chü, tr chju trách nhim cho don vj sr nghip cong ip theo Nghj djnh so 
43/2006/ND-CP cüa Chinh phü tti 43/43 don vj, dat  t' 1 100%; 20/20 xã, thj trân 
triên khai thrc hin co chê tr chü theo Nghj djnh so 130/2005/Nf)-CP. Các co 
quan, don vj, dja phuorng dä chü dng xây dirng, süa dôi, bô sung Quy chê chi tiêu 
nOi b; thirc hin cong khai, minh bach  ye tài chInh; thirc hành tiêt kim, chông 
lang phi; cong khai dir toán, quyêt toán, cong khai vic quàn 1 sir dung tài san 
cong và cong tác dâu tu xây dirng co bàn djnh kS'  dam bão theo quy djnh. 

- Can cir quy djnh phân cp và các ch d, chInhsách, nhim vi phát sinh 
trong trng näm, UBND huyn trInh HDND huyn quyêt djnh giao dir toán ngân 
sách cho CáC co quan, don vj, dja phuong; chi dao  co quan chuyên mon hithng dan 
thirc hin dir toán, kêt so ké toán vào thñ diem cuôi nàm; kiêm tra, hung dn 
quyêt toán ngân sách theo niên d. 

- Dã trin khai i'rng diing h thng thông tin quân 1 ngân sách và kho bac 
(Tabmis); thirc hin Chuong trInh quân l cong san cüa Bô Tài chinh, phân mém 
quàn l Ngân sách xa KTXA 5.5.10; tang cu&ng 1rng diing Cong ngh thông tin qua 
các irng dung zalo, Team Viewer dê cOng bô, triên khai nh&ng thông tin can thiêt 
ye tài chinh, ngân sách, các TTHC, biêu mâu ho so, van bàn lien quan,... den 
mng hthi tài chinh các CáC co quan, don vj, dja phuong. 

7. V hin dai hóa hành chInh 

- Cong TTDT cüa huyn và Trang TTDT các xã, thj tr,n duçic nâng c.p và 
hoat dông hiêu qua, tao diêu kiên thuân loi cho viêc khai thac thông tin va truy cap 
di 1iu. Thirc hin tot vic tiêp nhn, giâi quyêt TTHC trên phan mêm djch vi 
cOng tnrc tuyên và áp dicing giãi quyêt TTHC 0' mirc d 3, 4; triên khai irng diing 
chü k so, phát hành van bàn trên trçic lien thông quôc gia; triên khai h thông 
thông tin báo cáo din ti:r tinh, h thông báo cáo ChInh phü. Huyn va cac xä, thj 
trn dâ quan tam dâu tu,,  nâng cap h tang k5 thut, h thông thiêt bj Hi nghj 
truyên hInh trtrc tuyên; bô trI can b, cong chirc tham muu giilp vic ye irng diving 
CNTT dam bào you câu. Các co quan, don vi chü dng trang bj các phân mém diet 
virus dê han  chê, khàc phiic các si,r cO mat an toàn thông tin. 

- Dã trin khai H thng mt cira din tü trong giãi quyt TTHC tai  Trung 
tam giao djch hành chInh "Met cira" huyn và các xä, thj trân. Các TTHC thu0'ng 
xuyen di.rçc theo dôi, rà soát và cp nht thu0'ng xuyên trên COng djch vi cOng tr%rc 
tuyn phiic v11 ngu0'i dan và doanh nghip giao djch trOn mOi tru0'ng mng. 

- 100% can b, cOng chüc, viên chirc trong huyn dà dtrc cp dja chi horn 
thu din tir cong viii và tài khoân dãng nhp h thông Quàn 1 van bàn diêu hành. 
Các loai van bàn dOn, van bàn di duçic cp nht, xir ii kjp th0'i và lien thông tâi 
Trung uong, tinh, huyn, xa gop phân nâng cao hiu qua quàn l, chi dao  diOu 
hành cüa UBND huyn và các co quan hành chInh tü huyn den các xâ, thj trân. 

II. DANH GIA CHUNG 
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1.tludiêm: 

- Cong tác CCHC dã ducic UBND huyn quan tam chi dao  có tr9ng tam, 
trçng diem, dUng theo chi dao  cUa UBND tinh và phU hqp vói l trinh thijc hin. 

- Cong tác tuyên truyên, ph biên, giáo dçic phãp 1ut v CCHC ducic trin 
khai bang nhiêu hInh thi'rc, each lam phong phU, giUp nguäi dan dê dàng tiêp can. 

- Cong tác cãi cách TTHC duçc thirc hin thuông xuyên, dam bâo tin d, 
cong khai, minh bach.  Các TTHC duçic kiêm soát chat chë; vic thirc hin ca chê 
mt cüa, mt cUa lien thông trong giài quyêt TTHC theo Nghj djnh so 
61/2018/ND-CP cUa ChInh phU ngày càng nê nêp, hiu qua; hâu hêt cac TTHC 
diiçic giãi quyêt theo dUng quy djnh, trâ kêt qua dUng han,  nhiêu thU tic duçrc trâ 
truâc thai han;  gop phân xây dirng nén hành chInh mi theo hung phiic vii, phát 
triên, tü do nâng cao sir hal lông cUa ngui dan, doanh nghip dôi vâi ca quan 
hành chInh nhà nisàc. 

- Bô may hành chInh các cp dixçc sp xp tinh gun, boat dng hiu qua. Di 
ngü can b, cong chUc, viên chUc cO chuyên mon vcrng yang, có tinh than, trách 
nhim trong thirc thi cong viii, co bàn dáp 1rng duçc yêu câu nhim v11, chat hicng 
ngày càng diiçic nâng len; k 1ut, k' cirnng hành chInh ducc siêt chit. 

- Câi each tài chInh cong diicyc quan tam chi dao.  Dã thirc hin giao quyn tu 
chU, tir chju trách nhim cho các co quan, don vi,  dja phrnmg theo quy djnh; cong 
khai, minh bach  ye tài chInh; thrc hành tiêt kim, chông lang phi; irng diing cong 
ngh thông tin trong quail l tài chinh, ngân sách; chu trInh ngân sách tr khâu 1p 
dir toán cho den chap hành và quyêt toán ngân sách 4n hành hiu qua, On djnh. 

- Vic irng diing CNTT, xây drng chInh quyn din tü thrçrc quan tam chi 
dao, gop phan thirc hin hiu qua nhim vii CCHC, nâng cao chat h.rçing phiic vi 
ngithi dan, doanh nghip. Ha tang k thut tiêp tiic diiçc quan tam dau tix, nâng 
cp; chat luqng nguOn nhan 1%rc CNTT duçic nâng len; vic dam bão an toàn thông 
tin dap 1rng yeu câu, ph'çic vi tot cong tác quàn l, diêu hành cUa co quan nhà niróc. 

2. Tn tii, hin ch: 

- COng tac tuyên truyên, PBGDPL ye cài each hành chInh có noi, có lUc 
chiia kjp than, hiu qua chiia cao. Mt sO dja phixong chiia kjp thai kin toàn b 
phtn tiep nhn ho so và trã ket qua theo co chê mt cUa, mt cUa lien thông; chua 
diêu chinh, bO sung Quy chê thirc hin co ché mt cüa, mt ci'ra lien thông trong 
giãi quyêt TTHC; cong tác tuyen truyên, to chUc thirc hin và kiêm tra, don doe 
thuc hiên nhiêm vu CCHC con han  chê. 

- Mt s ctja phuong chua kjp thtri rà soát, cp nht, niem yt cong khai 
1THC cUa cáe 11th we (hau bet các xà chisa niêm yet cOng khai b TTHC thuc 02 
11th we Cong an, Quân sir; mt sO TI'HC bet hiu 1irc nhmig chua duçic thay the 
kjp thani); mâi cong khai bang thu phi, l phi cUa 11th we Tu pháp; chiia thrc hiên 
dUng Quy trInh giâi quyôt TTHC: cOng dan den g.p tnrc tiêp can b chuyên mon 
giãi quyt, không qua can b dau môi d theo dôi tren h thông, cp nht TTHC 
mUc d 2 trên cOng djch vii cong con thâp so vói sO lung TTHC duqc giài quyêt; 
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s giao, nh.n v TTHC thiu chU k cüa cong dan nhu Xuân Châu, Xuân Thuçmg, 
Xuân Tan, Xuân Vinh. 

- T' 1 TTHC giái quyêt & müc do 3, 4 con thp 7 ; cp xã mâi chi có Xuân 
Thuqng giãi quyêt TTHC & müc d 3. Vic thirc hin co chê môt càa lien thông 
trong giãi quyêt TTHC con chm và chua bao phü các lTnh 

- Co sâ vt cht, trang thit bj ti Trung tam giao djch hành chinh 01 cira t,i 
các xa, thj trân co bàn chua dáp üng yeu câu: Din tIch hp, trang thiêt bi chua 
dOng b, dithng truyên chm, phân mêm djch vii Cong dôi lüc cOn 1i. ('Xd Xuân 
Châu chwa bô trI du'çic trung tam mç5t tha riêng). 

- Hot dng cüa Trang TTDT mt sO dja phuong chisa hiu qua, s luqng 
van bàn, tin bài It, ni dung chua phong phü, chua cOng khai day dCi các m1c phài 
cOng khai theo quy djnh ('cac xâ. Xuán Tién, Xuán Hông, Xuán Hôa, Xuân Vinh, 
Xuán Ninh, Xuân Phi,). Vic khai thác, xir 1' van bàn, sir diing chir k sO, phát 
hành van bàn din t1r trên triic lien thông cüa mt so dja phuong chua tIch circ, chü 
dng, kjp th&i (cac xd. Xuán Tiên, Xuân Hông, Xuán Hôa, Xuân Bác, Xuán Trung, 
Xuân Phi, Xuân Vinh, Xuân NgQc). 

- Vic thirc hin co ch t1r chU theo Nghj djnh 130/2005/ND-CP ti các xã, 
thj trân cOn khó khän do các xã thj trân chua t1r chü duçc nguOn thu, chü yêu van 
dira vào bô sung can dôi ngân sách cap trên. Ha tang k thut phçic vçi üng diing 
CNTT trong cài each tài chInh cOng chtra duc dâu tu dông b. 

- Mt s can b, cOng chirc thirc hin nhim viii tai  B phn mt ci:ra c.p xà 
chua t.n tInh, trách nhim trong hisàng dan, giüp di nguäi dan thirc hin các giao 
djch hành chInh. 

- Vic dánh giá can b, cOng chüc và bInh xét thi dua, khen thi.r&ng có noi 
cOn mang tInh hInh thüc, chua thijc chat, hiu qua. 

3. Nguyen nhân cüa nhfrng ton tii, hn ch 

- H thng van bàn chi do, hu&ng dn cüa các B, ngành Trung irong ye 
CCHC chua cii the, thông nhât dan den khó khàn cho dja phuong trong triên khai 
thirc hiên. 

- Sir phi hqp giüa các Co quan thành viên Hi dng phi hcip PBGDPL 
huyn cO lüc chua chat chë. Ngi.r&i dirng dâu mt SO CO quan, don vj, dja phirong 
chua quan tam dung mirc, chira quyet lit trong vic theo dOi, chi d.o thrc hin 
cong tác CCHC. 

- Da s ngu&i dan vn giü thói quen cü dn giao djch trirc tip tti Trung tam 
giao djch hành chInh "Met  cira" huyn và các xà, thj trân nên vic sfr dirng djch vi 
cOng müc d 3, müc d 4 dt t l thâp. 

- NMng näm gAn day, tinh giao các chi tiêu thu cho huyn qua cao, nht là 
các khoàn thu khác t1r qu5' dat cOng Ich và hoa lqi cOng san. Các khoãn thu nay rat 

7 nãm 2020, cd'p huyn n$p trtc tuyn ditcrc 903/3.400 h sc (dat 26,6%). 
8 hin nay mâi bat dAu thirc hin 31 TTHC lien thông thuc lTnh vrc TB-LD&XH ('trong do cO 25 77'HC lien thông 
3 cd'p xô huyn, tinh, 06 TTHC lien thông 02 cap huyn, tinh 
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khó thiic hin bâi th%rc t ti các dja phisong, các doanh nghip thuê It, din dn 
không dam báo diic can dôi ngân sách, kho khän cho cong tác diêu hành, bô trI 
kinh phi cho cong tác CCHC nói chung và dâu tu Co s& vt chat, trang thiêt bj ti 
B phn tiêp nhn và trà kêt qua nói riêng. 

- Mt s co quan, don vj, dja phucmg con thiu khuyt can b chuyên môn, 
chua dü theo chi tiêu djnh biên (cac xâ. Xuán Vinh, Xuán Cháu, Xuán Tién, Xuán 
Bc). Do do, mt sO can b, cong chüc phãi lam vic theo ché d kiêm nhim, 
trInh d chuyên mon không phü hçp vâi vj trI vic lam. 

III. BE XUAT, MEN NGH 

1. B6i vó'i UBND huyn. 

- Tip tiic chi do, quán trit, tuyêntruynv thim vt CCHC d can bO,  Cong 
chirc, viên chIrc và nhân dan nhn thüc day dü ye cOng tác CCHC, dc bit là lçii Ich, 
sir tin lçii cüa vic sü dung djch vi cong trirc tuyên trong giao djch hành chInh. 

- Chi dto day mnh vic tip nhn, giãi quyt TTHC trrc tuyn müc & 3, 4. 
Chi dao  phân 1oi rO nhüng TTHC cO dü diêu kin dé th%rc hin trên môi tnthng 
mng, dông than xây dirng quy trInh giãi quyêt TTHC vâi dU lieu dông b), duccc 
chun hóa dê dam bão diêu kin triên khai, cung cap djch vi cong trirc tuyên müc 
d 3, 4. Dôi vâi các djch vi1 cOng không dü diêu kin dua len trçrc tuyên müc d 4, 
can img d%ing trit dê các giài pháp k5' thut nhám dua tôi da các hott dng cung 
cap djch vi cOng len môi trumg m1ng, tü qua trInh np, tiêp nhn, giãi quyêt ho 
so TTHC cho den trà kêt qua cho nguani dan, doanh nghip; cOng khai day dü, 
dung quy djnh các TTHC dã duçic cOng bô trên Cong djch vii cOng và H thông 
thông tin mt ci'ra din t1r cüa huyn, xã. ThuO'ng xuyên rà soát, c.p nht khi có sir 
thay dOi, diêu chinh ye TTHC. 

- Tip t1ic chi d.o các co quan, don vj, dja phuong tang ci.thng rà soát, dánh 
giá TTHC cüa các linh virc dê kjp thii kiên nghj cap có thâm quyên s1ra dOi, bO 
sung, ban hành TTHC phü hqp vâi các quy djnh lien quan và tInh hInh thçrc tê ti 
dja phuong. 

- T chüc tuyn diing ho.c d nghj cp có thAm quyn tuyn diing dü s 
luqng cong chüc, viên chüc cho các co quan, don vj, dja phuong. Chi do các xà, 
thj trn phân cOng trách nhim ci the cho ti'rng can b, cOng chirc trong th%rc hin 
nhim vii CCHC, nâng cao trách thim cUa nguani dirng dâu trong chi dto tO chüc 
thuc hin nhiêm vu CCHC. 

- Tang cuanng cOng tác kim tra, dOn dc vic thrc thi cOng vi cüa di ngti can 
b, cOng chirc. Biêu duong, khen thuanng kjp thani dOi vâi nhUng cá nhãn, don vj có 
thành tIch ni bt trong thrc hin CCHC dê dng viên, khIch 1, dOng thani th 
nghiêm trách nhim cá nhân, tp the dê xây ra nhieu tOn ti, hn che trong CCHC. 

- T chüc các lap tp hun v CCHC, trong do chü trçng ni dung tp hun 
nâng cao nghip vi ye th?c hin co chê mt cua, mt c1ra lien thOng trong giãi 
quyt TTHC cho can b, cOng chuc trrc tiêp lam viôc ti b phn mt cana huyn 
và các xã, thj tran. TO chac hc tap, trao dOi kinh nghim vani các co quan, don vj 
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dâ thrc hin t& Cong tác CCHC. Xây drng các mô hInh, nhân rng các din hInh 
trong thrc hin nhim v1i CCHC. 

- Quan tam h trçc kinh phi d du tu co s& vt ch.t, trang thit bj, phuong 
tin lam vic tai b phn mt cira cüa các xâ, thj trn d tao  diu  kiin  thun 1i cho 
nguYi dan khi dn giao djch. 

- T chüc Hi nghj so két, tong két vic th%rc hin nhim vj CCHC nhm 
dánh giá kt qua thirc hin, chi rO nhUng tn tai, han ch và d ra giâi pháp thçrc 
hin hiu qua, phü hqp vâi tInh hInh th%rc tin cüa dja phuung, don vj. 

3. Di vol các co quan, don vl,  UBND các xa, thi trn. 

- Tiép tiic dy manh  cong tác CCHC, thu&ng xuyên kim tra, rà soát các quy 
djnh v TTHC thuc lTnh v1rc quãn l d trin khai, th%rc hin. Di vói các TTHC 
thrc hin theo Co ch mt cira lien thông, UBND cp xã cn phi hçp chat chê vâi 
các phông, ban chuyên mon thuc UBND huyn trong xây drng quy trInh thirc 
hin TTHC, dam bão xác djnh rO trách nhim cüa tüng co quan, don vj và th?yi gian 
giài quyt TTHC. Kjp thyi xir 1 ho so giâi quyt TTHC cüa các xã, thj trn trên 
phn mm djch vii cong cüa tinh theo quy djnh. 

- Tang ci.thng cong tác kim tra, tir kim tra vic thirc hin cong tác CCHC 
tai co quan, don vj, dja phuong d kjp th?ii phát hin, chân chinh, xir 1 nhüng sai 
sot cüa b phn hoc cá nhân có lien quan. Can cü kt qua chm dirn chi s 
CCHC näm 2020, nghiêm tñc kim dim lai  vic thçrc hin cong tác CCHC a don 
vj mInh. Phân tich, dánh giá nhUng tiêu chI dat  và chua dat,  tü do Co nhüng giãi 
pháp cii th d khc phic, nâng dim chi s CCHC vào nhftng näm tip theo. 

- Thirc hin nghiêm tüc các quy djnh v tip nhn và giâi quy& TTHC cho t 
chi'rc Va C nhân theo Co ché mt cüa, mt cira lien thông; k giao, nhn giài quyt 
TTHC trên so day dü; thrc hin vic viêt phiu tip nhn h so và hçn trâ k& qua 
theo quy djnh. 

- Tich circ trin khai và thirc hin vic tiêp nhn, trâ kt qua TTHC qua djch 
vii Buu chinh cOng Ich nhm phc vi t& nhu cu cüa t chirc và cong dan; dng 
th?yi trin khai tiêp nhn, giài quyt h so TTHC a mi'rc d 3, mirc d 4 khi ngu&i 
dan có nhu cu. 

- Lath dao  the co quan, don vi,  dja phuong thirc hin nghiêm tüc vic mg 
diing chit k s (trir các van bàn mat) d phát hành van bàn tren triic lien thông 
theo quy djnh. Yêu c.0 100% can b, cOng chirc, vien chüc tang cuing khai thác, 
sü diing hiu qua phn mm quán l van bàn diu hành. 

- Thu?mg xuyen, kjp thai dang tãi các tin bài, bài vi&, van ban chi dao  diu 
hành len Trang TTDT các xã, thj trn. 

- Rà soát, d xu.t cp có thm quyn b sung, kin toàn các v trI vic lam, 
chirc danh cOn thiu khuyêt tai  dja phuong. B tn can b, cOng chüc tip nhn và 
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- Rà soát, d xut c.p có thrn quyn b& sung, kin toàn các vi tn vic lam, 
chüc danh con thiu khuy& tai  dja phuang. B trI can b, cong chüc tip nhn và 
giãi quyt TTHC tti b ph.n tip nhn và trà k& qua giài quyt TTHC theo dung 
chuyên mOn, chi'rc nàng, nhiin vi và thtrn quyn. 

Trên day là kêtquà giám st chuyên d vic thirc hin nhirn vii cong tác cài 
cách hành chiith cüa UBND huyn và UBND các. xã, thj trân tr närn 2018 den närn 
2020. Thix?ing tritc HDND huyn trail tr9ng báo cáo.!. 

[V'oi u/ian: 
- Nhu trén; 
- Luu: VT. 
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