
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN XUAN TRIJ'ONG Dc 1p - Tir do - Hinh phuic 

S$-2  /TB-UBND Xuán Trzamg, ngàyi'IO tháng 8 nám 2021 

THÔNG BAO 
Kt qua chi s cal each hành chInh (CCHC) nàm 2020 và 

phu'ong htró'ng, giãi pháp nâng cao chi so CCHC nãm 2021 

I. Kêt qua xác djnh chi s Cal cách hành chInh cüa huyn. 

Can cir Quyt dnh s 279/QD-UBNID ngày 05/02/202 1 cüa UBND tinh ye 
vic ban hành Danh mvc,  thang diem các tiêu chi, tiêu chI thành phân cüa B chi so 
Câi cách hânh chInh cüa các sà, ban, ngành và UBND các huyn, thành phô trên dja 
bàn tinh Nam Djnh; Hu'âng dn so 488/HID-SNY ngày 05/02/202 1 cüa Si Ni v11 
tinh Nam Djnh huóng dan vic t1r dánh giá, châm diem xác djnh chi so CCHC cüa 
các s, ban ngành, UBND các huyn thành phô, Phông Ni vi dã tham mu'u cho 
UBND huyn thu thp tài 1iu kiêrn chirng cüa các cci quan don v, tong hp kêt qua 
châm diem Chi so CCHC näm 2020; báo cáo kêt qua và g1ri tài 1iu kiêm chirng kern 
theo ye Si Nôi vu dê lam cci sä thâm dinh chi so CCHC nãrn 2020. 

Can c(r Thông báo s 11 8/TB-UBND ngày 09/7/2021 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye kêt qua Chi so Cãi cách hành chInh nàm 2020 cüa cac S, ban ngành cüa 
tinh và UBND các huyn, thành phô thuc tinh Nam Djnh. Uy ban nhân dan huyn 
thông báo kêt qua Chi so CCHC näm 2020 dit 62,1/70 diem, xêp thir 5/10 huyn, 
thành phô. 

II. TInh hInh kiêm dim vã t chü'c khc phiic nhfi'ng ni dung mat diem 
trong chi so CCHC nãm 2020. 

UBND huyn dã t chirc hti nghj dánh giá kt qua CCHC näm 2019 vào 
ngày 18/6/2020, yêu câu Thñ trithng các cci quan, don vj; Chü tjch UBND các xà, thj 
trân can cr kêt qua châm diem chi sO CCHC närn 2019, nghiêm tüc kiêm diem 1ii vic 
thirc hin cong tác CCHC 0' dja phuang, don vj mInh trong th0'i gian qua và có bin 
pháp kjp th0'i khäc phiic. Den nay, cOng t4c CCHC cüa huyn duqc nâng cao và dt 
duqc kêt qua toàn diên trên rnoi linh virc, Chi so CCHC närn 2020 dat 62,1/70 diem, 
xêp thr 5/10 huyn, thânh phô; tang 9,3 diem và 4 bc so v0'i nàm 2019. Cii the: 

- UBND huyn hoàn thành 100% nhim v1i UBND tinh giao khOng có nhirn 
vi qua han. Tang 1,5 diem so vó'i nãm 2019 

- Co sang kin kinh nghim trong trin khai cong tác CCHC: Tang 1,5 dim 
so vol nãm 2019. 

- Vic dánh giá, phân 1oii can b cong ch0'c: 100% can b cOng ch0'c cp 
huyn, xã, thj trân hoân thành nhirn vii näm 2020: Tang 1,25 diem so vó'i nàm 
2019. 

- Co thirc hin cOng tác thi dua khen thuO'ng v0'i CCHC và khen thuO'ng cho 
cap xã ye cOng tác CCHC nãrn 2020: Tang 1 diem so vó'i nãm 2019. 
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- Mrc d thirc hin k hoach dào tao,  bi diiO'ng can b, cong chirc, viên chüc: 
dat 100% kê hoach dê ra: Tang 0,25 diem so v&i nãm 2019. 

- He thông truyn hInh truc tuyn tir huyên, dn các xã, phumg, thj trn dam 
bão thông suôt hiu qua: tang 0,5 diem so vó'i näm 2019. 

- Vic cung cp DVC trçrc tuyn MD3, MD 4 (Ti' 1 H so TTHC MD3,4 dat 
182/2 12 bang 85,8%): Tang 1,4 diem so v&i nãm 2019. 

- 100% h so TTHC giâi quyt tnnc, dung han,  không có h so b trá lai: 
Tang 0,25 diem so vói nãm 2019 

- Cong tác quail i, sü diing tâi san công: Tang 0,5 dim so v&i nám 2019. 

- Ap dung h thng QLCL theo tiêu chun quc gia TCVN ISO 900 1:2008 và 
20 15: Tang 1,15 diem diem so vói nãm 2019. 

III. Mt s tiêu clii bj trfr dim trong nãm 2020 và phirong huro'ng khc 
phic 

1. Tiêu chI Dwa TTHC ngành dQc thy'c hin tié nhgn tii b5 phan mt tha (b/ 
trIr 1,5 diem) — Linh vtc thuç5c Van phông HDND- UBND huyn. 

- Näm 2020, UBND huyn dã chi dao  các dun vj chrc näng cüa huyn vá 
UBNID các xâ, thj trân chü dng phôi h9'p vi CáC co quan ngânh d9c tuy nhiên tai 
thai diem dánh giá chi so CCHC CáC CO quan Cong an huyn, Ban CHQS huyn, 
BI-IXH huyên van chua Co van bàn phân cOng Va cfr can b Cong chuc viên chirc den 
tiêp nhn ho SO tai bO phn tiêp nhn và trâ kêt qua. 

- Cong an huyn mâi trin khai phi hçp khi Co TTHC phát sinh trong linh virc 
cap dOi the CCCD nhung nêu phát sinh ho so, b phn mt cira cua huyn th%rc hin 
tiêp nhn và hung dan cOng dan sang lam thu tiic tai  Cong an huyn. 

- Ph u'o'ng hwó'ng khc ph ye: 

+ Van phông HDND-UBND huyn dã tharn mu'u UBND huyn bô sung mt 
sO TTHC dugc tiêp nhn, giài quyêt tai  Trung tâmGDHC 1 cua huyn Xuân Tru'ng 
thuc các linh virc: BHXH, Cong an (Thông báo so 04/TB-VP ngày 09/8/202 1) 

+ Ban CHQS huyên dã ban hành Cong van s 769/BCH-TM ngày 05/8/2021 
dê nghj UBND các xâ, thi trân phân cong can b, cOng chuc Ban CHQS xã tiêp nhn 
và giãi quyêt TTHC tai  trung tam giao djch hành chInh mt cua các xã, thj trân. 

2. Tiêu chI: Thyc hiçn quy djnh v bó' nhiçm can b lânh dqo tui' cá'p phông 
thuóc UBND huyçn - LI'nh vyc thuóc Phông Ni vy tham mu'u (dgt 1,17/2 diem — 
bi trfc 0,83 diêm). 

- Tai thi dim dánh giá chi s CCHC, UBND huyn Xuân Trung dam bào 
dung quy djnh ye sO 1ung lãnh dao  cap phông dOi vi 7/12 co quan don vj (5DV 
chisa dam bão là: Ni vi, Y tê, Tu pháp, VHTT, Kinh tê Ha tang) 

- Phiwng hu'ó'ng kIuc ph ye: Ngày 27/4/2021 Phông Ni vi dã tharn muu 
UBND huyn ban hành Quyêt dnh sO 3893/QD-UBND quy djnh so luçmg cap phó 
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các ca quan chuyên mon thuc UBND huyn Xuân TriRing, Hithng dn xây dçrng Dê 
an vj trI vic lam cüa cac cci quan chuyên mon thuc UBND huyn phü hçp vi chi 
tiêu biên chê duac giao, dam bâo So lu'ong cap phó cüa ngui diirng dâu các phông 
thuc UBND cap huyn thrc hin theo quy djnh (không qua 03 ngiii) dOng thà'i 
phâi dam bâo Ca câu hçp l là sO lu'qng lãnh dao  phãi it hcm so vói so hrçmg cong 
chüc không giE chüc vii lãnh dio, quàn l. 

3. Tiêu chI Thyc hin dánh giá, phán logi C'BCCVC cá'p huyn bj trIc 0,25 
diem) — Linh vy'c thuóc Phdng Nói vy: có Viên chiirc ngành giáo diic không hoân thành 
nhiêm vu. 

- Phu'ong hu'óig khc phic: Yêu cu Thu tnrO'ng các Ca quan dan vj, dan vj 
sr nghip (dc bit ngành giáo dic) thung xuyên quan tam, don dôc, can vic 
chap hành kS'  lust, k' cuong hânh chInh, dao  düc nghê nghip, dao  düc cong v, Quy 
chê van hóa cong sO chap hành gi giâc lam vic; vic thi.rc hin các quy djnh v 
chirc nàng, nhiêm vii, quyên han,  ni quy, quy chê lam vic cüa CBCCVC... thirc 
hin dánh giá, phân 1oui CBCCVC theo ditng quy djnh, phân dâu nãm 2021100% 
CBCCVC hoàn thành tot nhirn vii và khOng Co CBCCVC b xü 1 ki lut. 

4. Tiêu chI Tj l dóng gop vào thu ngán sách huyn cia khu vy'c doanh nghip 
nám 2020 a mzc tháp (qua theo d5i cia Sà Tài chInh) (bj tri'c 1 diem) — Liih vcc 
thu5c PhOng Tài chInh — Kê hocich. 

- Phwo'ng hu'óng kInc phic: Giao Chi cçic Thus khu virc Xuân Thüy thirc 
hin các giâi pháp thu thuê; PhOng TC-KH huyn tIch circ don dôc thirc hin. Phân 
dâu nãm 2021 t' 1 dóng gop vào thu ngân sách huyn cüa khu virc doanh nghip dat 
dr toán, mijc tiêu CCHC. 

5. Tiêu chI H thong quán lj van ban dieu hành (dgt 0,65/1 diem — bj trir 0,35 
die2m) - Linh vy'c thuc VánphOngHDND-UBND huyn, PhOng VH-TThuyn. 

Tng s van bàn gfri nhn trên h thng cOn & rnirc thp chi dat  43,06% chua 
dam bào 100% chi tiêu tinh giao. 

- Phuang hu&ng khc phiic: Ngày 25/12/2020, Phông Van hóa —Thông tin 
huyn dã tham muu UBND huyn ban hành Kê hoach sO 77/KH-UBND ye vicU'ng 
diing CNTT trong hoat  dng cüa cci quan nba nuâc, phát triên CP sô/ChInh quyên so 
trên dja bàn huyn nàm 2021. Yêu cu các ca quan, dan vj, dja phuang chi dao  tang 
cu&ng vic k s, phat hành van bàn din tü trên tritc lien thông lien thông quOc gia 
dam bao t' 1 van bàn phát hành di du9rc k so din t1r và duc gui nhn trên triic hen 
thông dat  trên 80% näm 2021. 

6. Tiêu chI H thó'ng thông tin báo cáo c4? tinh (bj tri' 0, 5diêm) - L7nh vuc 
thuc Van phOng HDND- UBND huyn, VHTT huyn: 

- Ngày 2 1/9/2020 UBND huyn phi hqp v&i S& Thông tin và Truyên thOng 
tinh T chtirc Hi nghj tp huan triên khai h thông thông tin báo cáo cüa tinh. Tü 
tháng 10/2020 he thng bt d.0 di vào hoat  dng, UBND huyn Xuan Tru&ng dã 
trin khai vic gui báo cáo trên h thông theo chi dao  cüa S& Thông tin. Tuy nhiên, 
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vic trin khai vn con gp nhiu khó khän, nht là i các Co quan, dan v và UBND 
các xã, thj trn. (Qua theo dOi cüa s& TTTT). 

- Phuang hung khc phic: Can cü Kê hoach so 77/KH-UBND ngày 
25/12/2020 cüa UBND huyn, yêu câu Thu tru'ng các ca quan, don vj, dja phuong 
chi dao  thuc hiên viêc tong hgp báo cáo tháng, qu, nãm trên h thông báo cáo cüa 
tinh. Trong qua trInh thuc hiên, có khó khän, vithng mac lien h vi Phông Van boa 
— Thông tin d dixçc hung dn thiic hin. 

7. Tiêu chI Thl!c hiçn duy trI và cái tiln hç tho'ng ISO qua kê't qua kiêm tra cza 
Doàn kie2m tra ISO hang nám (dgt 1.28/1.5 diem - bj trIr 0.22 diém) —Linh vy'c thuçäc 
phông Kinh te' hg king: Nàm 2020, kêt qua châm diem cüa Doàn kiêm tra ISO tinh 
chi dat  85/100 dim dat  85%, chua dam báo 100% chi tiêu tinh giao. 

- Phu'o'ng hu'ówg khc phic: D nghj Phông Kinh t - H tang tham muu 
UBND huyên xây dung hung dn các phông, ban chuyên mon thuc UBND huyn 
và các xâ thj trn xay dirng b sung các quy trInh tác nghip thuc linh virc ngành 
theo b thu t1ic hành chInh và xay dirng mt sO quy trInh ni b can thiêt, cong bô và 
áp diing HTQLCL theo tiêu chun TCVN ISO 9001:20 15 cho 20/20 xã, thj trân trên 
dja bàn huyn. 

8. Tiêu chI thyc hiçn tiê nhgn và trá kIt qua qua dich vi BCC'I. 'bj trfc 0.25 
diem) - Linh vitc thuc Van phông HDND- UBND huyçn: UBND huyn Xuân Trithng 
dã thirc hin tuy nhien chua dam báo chi tiêu tinh giao. 

- Phuong huâng kh.c phc: Giao Van phông HDND&UBND huyn chi dao 
Trung tam giao djch hành chInh Mt cua huyn tIch cxc tuyên truyen, vn dng 
ngui dan thirc hin vic np h so và nhn kt qua giái quyt TTHC thông qua djch 
vii Buu chInh cong Ich dam báo chi tiêu tinh giao. 

9. Tiêu chI 8.2.4: Mót tha diên ttc ca xa ('dgt 0.5/1.5 dilm — bj tri'r 1 diem,) - 
Ll'nh vu'c thuóc Van phông HDND-UBND huyn: TTHC cap xã mi dugc phê duyt 
quy trInh ni b áp dçing tren phtn mm din tir nhung chua có h so cap xã phát 
sinh thirc hin qua h thng mt c1ra din t1r. 

- Phuung hung khc phc: Ngày 31/12/2020, UBND huyn dà ban hành 
Cong van so 649/UBND-VP v vic v vic tang cuông üng diing CNTT và dch vii 
cong trirc tuyên t?i  các xã, thj trân vâ Cong van sO 114/UBND-VP ngày 17/3/202 1 ye 
vic üng diing CNTT trong cãi cách hânh chinh và nâng cao chat 1uçng giài quyêt ho 
so tai  Trung tam GDHC "Mt cüa" huyn và các xã, thj trân. Yêu cau Chü tch 
UBND các xã, thj trân can cir vào các van bàn tren và K hoach  sO 6 1/KH-UBND 
ngày 04/8/2021 cUa UBND huyn v vic thirc hin Ngh quyêt so 43 -NQ/HU ngày 
07/7/2021 cüa Ban chap hãnh Dãng b huyn v day manh  üng d%Tng CNTT trong cai 
cách hânh chInh, nâng cao hiu 1irc, hiu qua hoat dng cüa cp üy, chInh quyn các 
cap de chi dao  thirc hin vic tiep nhn, giài quyt ho so TTHC trên phn mm dch 
vii cong tr1rc tuyên cüa tinh. 
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IV. Nhn xét, dánh giá 

- Nàrn 2020, lãnh dto co'quan don vi, dc bit là ngui dung dâu dã quan tam 
và có trãch nhim trong vic triên khai và to chirc thirc hin cOng tác CCHC; kiêm tra 
cong tác CCHC dä Co bàn hoân thânh mic tiêu, nhim vi dê ra, vic tr dánh giá châm 
dim cüa các don v duqc tiên hành nghiêrn tüc, dã barn sat B Chi so CCHC cña tinh, 
huung dn cüa huyn và mirc d hoàn thành các nhim v theo tüng linh vrc, vic cung 
cap tài lieu kiêm chig day dü, chInh xác hon. Tuy nhiên, cOng tác CCHC chua dáp iirng 
yêu câu dt ra, kêt qua CCHC cfia huyn con chua cao. Mt phân do Cong tác chi do 
thirc hin câi cách hành chinh mt so co quan, don vj chu'a that sir quyêt lit, tInh chü 
dng chua cao. Ni dung và phuong thirc lãnh dao ye cOng tác câi each hành chInh 
charn dOi mdi. 

Trên co s nhn din duçic nhQng tiêu chi, chi s thành phn dä lam tt tip tVc 
duy trI và nâng CO Chat luçmg; các tiêu chj, chi sO thành phân chua tot dê chân chinh, 
dông thi xây dirng và thrc hin các chuong trInh, ké hoch, giài pháp day mnh 
CCHC trên da bàn huyn, Uy ban nhân dan huyn yêu câu Thu trithng các co quan, 
don vj, Chü tjch UBND các xã thj trân: 

- Can cü chuc nàng, nhim vi cüa don vj, rà soát linh virc don v ph trách 
theo b chi sO CCHC (ban hành kern theo Quyêt dljnh sO 279/QD-UBND ngày 
05/02/2021 cua UBND tinh Nam Djnh và Huó'ng dan so 488/HD-SNY ngày 
05/02/202 1 cüa S Ni vii ye vic t1,r dánh giá châm diem Chi so CCHC cua cac s&, 
ban, ngành và UBNID CáC huyên, thành phô trên dja bàn tinh Nam Djnh lam can cu 

dé triên khai và to chuc thuc hiên. 

- Xây dirng các tài lieu kirn chung (cong van, k hotch, báo cao...) theo yêu 
câu huó'ng dan de lam tài 1iu kiêm chung cho näm 2021. 

- Tp trung Kirn tra rà soát TTHC thuc thm quyn giãi quyêt và ctp nht 
day dü các TTHC dà giài quyêt trên cOng djch vij cOng. Các co quan don vj phâi 
xác djnh rO TTHC dü diêu kin thrc hin bang hInh thuc trirc tuyên müc d 3, muc 
d 4 dê dang k và thrc hin darn bào yêu câu mi don vj có tOi thiêu 40% TTHC 
muc d 3 và 20% TTHC muc d 4; 100% TTHC thông qua h thông "Met  cua 
din tü cap tinh, cap huyn". 

- Khn truong huóng dan, trin khai thrc hin tip nh.n, trà k& qua giài quyt 
TTHC qua Djch v11 BCCI (Buu chInh cong Ich). 

- Thu tru0ng các co quan chju trách nhim tnrôc Chü tch UBND huyn ye két 
qua cong tác CCHC và Chi sO CCHC thuc linh virc cüa don v mInh phii trách./. 

No'i nhân: CHU TICH 
- TT HU, HDND, UBND huyn; A.. . AN/PHONG 
- Các Co.  quan, don vj có lien quail; 
- Luu: VT, NV. 
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