
 

KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ 

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm 

trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện Hương Khê) 

TT Các tiêu chí bị trừ điểm 
Giải pháp khắc phục  

cụ thể 

Tiến độ, kết quả khắc phục 

I  

1 

Mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ CCHC trên các lĩnh vực/ 

nội dung theo bộ tiêu chí 

Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

đạt kết quả cao toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách 

hành chính trên các lĩnh vực/nội dung theo bộ tiêu 

chí 

 

 

Hoàn thành nhiệm vụ CCHC trên các 

lĩnh vực 6 tháng đầu năm 

2 

 

Xử lý, khắc phục những 

vấn đề phát hiện qua kiểm 

tra. Kết quả khắc phục tồn 

tại hạn chế trong thực hiện 

CCHC do cấp trên chỉ ra 

sau các đợt kiểm tra và sau 

khi có kết quả xếp loại Chỉ 

số CCHC của tỉnh 

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 

kiểm tra do cấp trên chỉ ra, nhất là những nội 

dung còn tồn tại và bị trừ điểm trong đợt thẩm 

định, đánh giá CCHC của tỉnh. Thường xuyên rà 

soát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả, tiến độ 

thực hiện; làm rõ trách nhiệm liên quan đối với 

đơn vị chậm khắc phục hoặc khắc phục không 

hiệu quả. 

 

 

 

 

 

Đang triển khai công tác khắc phục 

những nội dung chưa hoàn thành 

3 
Sáng kiến/ giải pháp mới 

trong CCHC 

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, 

phát động các phong trào thi đua tại các địa 

phương, đơn vị trong việc xây dựng các sáng 

kiến, kinh nghiệm có khả năng áp dụng vào thực 

tiễn, có tác động tích cực đến công tác cải cách 

hành chính của huyện nhà và được cấp Trung 

ương, tỉnh công nhận. Phấn đấu năm 2022 có ít 

nhất 01 sáng kiến về CCHC được Hội đồng 

 

 

06 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn 

huyện chưa có sáng kiến/giải pháp mới 

về CCHC được Trung ương hoặc tỉnh 

công nhận 

 

 



2 

 

thẩm định của Trung ương hoặc tỉnh công nhận 

4 

Thực hiện các nhiệm vụ do 

UBND, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao 

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện ngay các nhiệm 

vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh ngay từ đầu năm. Phấn đấu thực 

hiện đạt và vượt các mục tiêu tại kế hoạch đã đề 

ra trên tất cả các lĩnh vực. Không để xảy ra tình 

trạng bị phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm trong 

thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao 

 

 

 

Hoàn thành kịp thời nhiệm vụ UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

II  

1 

Công tác góp ý các dự thảo 

văn bản quy phạm pháp 

luật được lấy ý kiến 

Đảm bảo 100% văn bản  thực hiện kịp thời, đầy 

đủ và có nội dung góp ý chất lượng  

Hoàn thành khắc phục 

(100% văn bản  QPPL thực hiện kịp 

thời, đầy đủ và có nội dung góp ý chất 

lượng) 

III  

1 

 

Kết quả thực hiện Kế hoạch 

rà soát, đánh giá TTHC 

 

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá 

TTHC; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả 

thực hiện đối với các phòng, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn 

 

Hoàn thành Kế hoạch rà soát, đánh giá 

6 tháng đầu năm 

IV  

1 

Thực hiện quy định về cơ 

cấu số lượng lãnh đạo đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc, số 

lượng lãnh đạo cấp phòng 

thuộc các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc 

- Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng 

lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc.  

- Thực hiện sắp xếp lại cấp phó Trung tâm Văn 

hóa - Truyền thông để đảm bảo số lượng theo 

quy định 

 

 

 

 

Đang triển khai khắc phục 

V  



3 

 

1 

Xây dựng đề án vị trí việc 

làm trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và phê 

duyệt đề án vị trí việc làm 

của các đơn vị thuộc thẩm 

quyền theo quy định 

Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm các đơn 

vị sự nghiệp còn lại trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy 

định. Hoàn thiện bản mô tả công việc của từng 

vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm của 

các đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt 

 

 

Hoàn thành Kế hoạch 6 tháng đầu năm 

2 

Tỷ lệ phòng, ban và tương 

đương trong tổ chức hành 

chính thực hiện đúng cơ 

cấu ngạch công chức theo 

vị trí việc làm được phê 

duyệt 

Thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, ban và 

tương đương trong tổ chức hành chính thực hiện 

đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc 

làm được phê duyệt 

 

 

Hoàn thành khắc phục 

3 

Trong năm CÓ văn bản phê 

bình của cấp trên; CÓ cán 

bộ, công chức, viên chức 

thuộc đơn vị bị kiểm điểm, 

xem xét xử lý kỷ luật hoặc 

bị kỷ luật 

Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu tại 

kế hoạch đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Không 

để xảy ra tình trạng trong năm có văn bản phê 

bình, nhắc nhở, kiểm điểm trong thực hiện các 

nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 

các sở ngành cấp tỉnh giao; Không có cán bộ, 

công chức, viên chức đơn vị bị kiểm điểm, xem 

xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật 

 

 

 

Đang triển khai khắc phục 

VI  

1 

Thực hiện giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư ngân sách 

nhà nước 

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu 

tư, Ban Quản lý dự án đôn đốc đơn vị thi công 

huy động máy móc, nhân lực, làm thêm ca, tập 

trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; 

hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán giử 

KBNN để giải ngân nguồn vốn theo quy định. 

 

 

Đang thực hiện 

2 
Tổ chức thực hiện các kiến 

nghị sau thanh tra, kiểm tra, 
Đôn đốc các đơn vị liên quan tập trung hoàn 

thành  thủ tục thực hiện các kết luận, kiến nghị 

 

Đang triển khai khắc phục 



4 

 

kiểm toán nhà nước về tài 

chính, ngân sách 

của thanh tra, kiểm toán theo quy định 

3 
Thông báo xét duyệt, thẩm 

định quyết toán năm 

Tập trung chỉ đạo, dành thời gian thực hiện công 

tác thẩm định quyết toán cho các đơn vị theo 

quy định 

 

Đang triển khai khắc phục 

4 

Số đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thường 

xuyên (chỉ tính đơn vị giao 

mới, không tính đơn vị giao 

lại) 

Kiểm tra, sà soát, tổ chức làm việc với các đơn 

vị, xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi, nếu đơn vị 

đảm bảo cân đối được nguồn lực thì giao thực 

hiện theo quy định 

 

 

Đang triển khai thực hiện 

5 

Số đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo một phần 

chi thường xuyên (chỉ tính 

đơn vị giao mới, không tính 

đơn vị giao lại) 

Tổ chức rà soát, xác định nguồn thu của các đơn 

vị để giao thực hiện theo quy định 

 

 

Đang triển khai thực hiện 

6 

Tỷ lệ giảm chi trực tiếp từ 

ngân sách nhà nước đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập 

so với dự toán giao cho đơn 

vị trong năm đầu của giai 

đoạn tự chủ tài chính được 

cơ quan có thẩm quyền 

giao 

Rà soát, xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi của 

các đơn vị sự nghiệp công lập để xác định tỷ lệ 

giảm chi tương ứng theo quy định 

 

 

 

Đang triển khai thực hiện 

VII   

1 

Tỷ lệ tác nghiệp trên văn 

bản số (điện tử) trong nội 

bộ cơ quan (trừ các văn bản 

mật) 

 

Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị thực hiện gửi 

nhận văn bản đúng quy trình 

 

 

 

Hoàn thành khắc phục 
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2 

Chất lượng cổng TTĐT 

(chấm điểm theo quy định 

của UBND tỉnh) 

Tăng cường đôn đốc và sưu tầm các tài liệu cần 

thiết để cập nhật lên cổng 

 

Hoàn thành khắc phục 

3 

Kết quả phát triển chính 

quyền số theo bộ tiêu chí 

đánh giá được UBND tỉnh 

ban hành tại Quyết định số 

2853/QĐ-UBND ngày 

11/8/2021 

Tham mưu, hướng dẫn các phòng, đơn vị, các 

xã, thị trấn tăng cường đẩy mạnh phát triển 

chính quyền điện tử, chính quyền số tại đơn vị 

 

 

Hoàn thành khắc phục 

4 

Tỷ lệ số TTHC cung cấp 

trực tuyến mức độ 3,4 có 

phát sinh hồ sơ 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

 

Đang thực hiện 

5 

Mức độ áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 tại 

UBND cấp xã  

- Xây dựng Kế hoạch áp dụng ISO 

- Tham mưu các Văn bản chỉ đạo xây dựng các 

quy trình nội bộ; sắp xếp tài liệu 

 

Đang thực hiện 

6 

Đánh giá việc tuân thủ quy 

trình điện tử giải quyết 

TTHC trên trang 

dichvucong.hatinh.gov.vn 

của tỉnh (thông qua kiểm 

tra trực tiếp trên hệ thống) 

Tham mưu thành lập tổ kiểm tra tại các đơn vị 

về việc tuân thủ quy trình điện tử giải quyết 

TTHC trên dichvucong.hatinh.gov.vn của tỉnh 

 

 

Đã triển khai thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy định 

VIII  

1 Mức độ thu hút đầu tư 

 

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tạo điều 

kiện thuận lợi, kêu gọi thu hút nhà đầu tư huy 

động nguồn lực để triển khai dự án theo ngành, 

lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của huyện 

 

 

 

 

Đang thực hiện 
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2 
Tỷ lệ doanh nghiệp thành 

lập mới trong năm 

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cức tuyên 

truyền vận động các tổ chức, các nhân đủ điều 

kiện thực hiện thành lập mới doanh nghiệp theo 

quy định, đặc biệt là các hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể hoạt động tốt, doanh thu đạt cao, 

điều kiện cơ sở vật chất tốt 

 

 

6 tháng đầu năm thành lập mới 25 

doanh nghiệp 

3 

Mức độ thực hiện các chỉ 

tiêu phát triển KT-XH do 

HĐND huyện giao 

Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị, bám 

sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng 

bộ huyện, các nghị quyết chuyên đề của BCH 

Đảng bộ huyện; chỉ tiêu Nghị quyết HĐND 

huyện; Chương trình công tác của UBND 

huyện; xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực 

triển khai đảm bảo kịp thời, có hiệu quả 

 

 

 

Đang thực hiện 
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