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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

   

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 4 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện  

công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 

   

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. 

 Thực hiện Công văn số 724/SNV-TCBM ngày 13/4/2022 của Sở Nội vụ 

về báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện 

công tác CCHC giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Mỹ Lộc báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 Trong giai đoạn từ 2016-2020, UBND huyện đã quan tâm chỉ đại và triển 

khai thực hiện tăng cường năng lực cho công chức thực hiện công tác cải cách 

hành chính (CCHC). Các văn bản pháp luật của Trung ương, tỉnh liên quan đến 

công tác CCHC, đặc biệt là Quyết định số 3853/QĐ-BNV ngày 21/10/2016 của 

Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện 

công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” đã được kịp thời triển khai 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ công chức thực hiện 

công tác CCHC. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo xã, thủ trưởng 

các phòng chuyên môn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC. Qua đó 

góp phần tạo sự ổn định chính trị, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt được 

1.1. Việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch Cải cách hành 

chính hàng năm, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, triển khai công 

tác cải cách hành chính 

 Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, 

chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc triển khai công tác CCHC của tỉnh, UBND huyện đã xây dựng Kế 

hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025, trong đó xác 

định rõ nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian hoàn thành và nguồn lực thực 

hiện cụ thể. UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, 

hướng dẫn việc triển khai thực hiện đối với các phòng, ban chuyên môn, UBND 

các xã, thị trấn. 
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Cùng với đó, hàng năm UBND huyện đều ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt 

động công vụ và công tác Cải cách hành chính nhà nước tại các đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn; ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm 

tra các đơn vị, trong đó yêu cầu những nội dung cần kiểm tra có trọng tâm, trọng 

điểm theo từng năm, từng thời điểm. Trong đó UBND huyện cũng đã tập trung 

vào nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đưa ra 

những biện pháp nhằm thực hiện tốt hiện đại hóa nền hành chính. Qua quá trình 

kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC và hoạt động công vụ của các đơn vị, nhất là các nội dung liên quan đến 

trách nhiệm của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, kết quả thực hiện công tác 

CCHC cũng được đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức. Từ 

đó nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là 

công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 

UBND huyện đã triển khai tự chấm điểm chỉ số CCHC và chấm điểm chỉ 

số CCHC của các xã, thị trấn dựa trên Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá chỉ số 

CCHC do UBND tỉnh ban hành; coi đây là cơ sở quan trọng để đánh giá một 

cách khách quan về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, UBND huyện cũng yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên tự kiểm điểm việc thực hiện công tác 

CCHC của đơn vị định kỳ theo tháng, quý; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, 

cá nhân có liên quan; đồng thời xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp khắc phục, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân. 

 1.2. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về CCHC 

 Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 

năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, hàng năm, UBND huyện đã xây 

dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào yêu cầu vị trí việc 

làm và nhu cầu của đội ngũ cán bộ, công chức. 

 UBND huyện đã cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh, các Sở Nội vụ tổ 

chức như: Tập huấn kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác cải cách hành chính, 

Tập huấn việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015, tập huấn các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ công tác đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ và xây dựng chính 

quyền điện tử (phần mềm dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến các mức độ, 

triển khai chữ ký số,...). 

 Kết quả cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành 

chính đã được tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 100% đội 

ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính được 
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tiếp cận các tài liệu có liên quan đến công tác cải cách hành chính, thông tin 

tuyên truyền về cải cách hành chính...; đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu 

thực hiện công tác cải cách hành chính có khả năng tham mưu các kế hoạch, báo 

cáo, văn bản chỉ đạo điều hành; tham mưu triển khai đầy đủ các nhiệm vụ của 

cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị đạt chất lượng tốt. 

 1.3. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức thực hiện công 

tác CCHC 

 Trên cơ sở biên chế được giao và danh mục vị trí việc làm đã được phê 

duyệt, UBND huyện đã rà soát, lựa chọn và phân công 01 công chức thuộc 

phòng Nội vụ phù hợp chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tham mưu, 

hướng dẫn và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC hàng năm và 

giai đoạn 2016-2020 tại các cơ quan, đơn vị. 

 2. Tồn tại, hạn chế 

 - Công chức tham mưu công tác CCHC mới chỉ dừng lại ở 01 cá nhân 

chuyên trách của phòng Nội vụ là quá ít, cần bổ sung thêm công chức thực hiện 

tham mưu tổng hợp về CCHC. 

 - Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng liên quan đến công tác CCHC còn chung 

chung, chưa cụ thể, chưa bám sát tình hình thực tiễn. 

 - Chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC các 

cấp còn chưa được quan tâm, chú trọng. 

 III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 Do yêu cầu nhiệm vụ CCHC ngày càng tăng, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, 

nhiệm vụ CCHC phải được thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành, để tăng cường 

nhiệm vụ CCHC, UBND huyện đề nghị Sở Nội vụ mở rộng công chức được 

tham gia đào tạo về CCHC đối với các cơ quan chuyên môn trực tiếp làm nhiệm 

vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC (do nhiệm vụ trọng tâm của CCHC cấp huyện 

là giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức). 

 Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tăng cường đổi mới và đa dạng hóa 

phương pháp, hình thức, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

 Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quan tâm, chú trọng hơn nữa 

chế độ đãi ngộ đối với công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tăng cường cho 

cán bộ tham gia Hội thảo, toạ đàm học tập kinh nghiệm, mô hình CCHC tiên 

tiến nhằm giúp cán bộ, công chức CCHC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công 

chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 của UBND huyện Mỹ Lộc. 

Trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 
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- Như trên; 

- Lưu: VT. 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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