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BÁO CÁO 

Cải cách hành chính Qúy III năm 2021 

 

   Thực hiện Văn bản số 41/SNV-CCHC&VTLT ngày 11/01/2021 của Sở 

Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC định kỳ 

năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo công tác cải cách hành 

chính quý III năm 2021 như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

1.1. Ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành 

Trong quý III năm 2021, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

để kịp thời triển khai các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính năm 2021, 

cụ thể: Chương trình hành động số 03/CTTr-UBND ngày 20/7/2021 của UBND 

huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCH ngày 30/3/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính 

giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Văn bản số 1992/UBND-NV 

ngày 25/8/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà 

nước giai đoạn 2021-2030; Văn bản số 2072/UBND-NV ngày 07/9/2021 của 

UBND huyện về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra 

CCHC của tỉnh; Văn bản số 2073/UBND-NV ngày 07/9/2021 của UBND huyện 

về việc quản triệt thực hiện công tác CCHC, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng; Quyết định số 

10012/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra CCHC, Hội 

đồng thẩm định CCHC năm 2021 tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; 

các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác rà soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; cải cách tài chính công, 

ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện ISO 9001:2015… 

1.2. Công tác tuyên truyền CCHC; triển khai thực hiện Nghị quyết 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ  

Ngày 25/8/2021, UBND huyện ban hành văn bản số 1992/UBND-NV về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tổ 

chức quản triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ đến tận cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 

các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; chỉ đạo quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị 

quyết, hình thức quán triệt, triển khai phù hợp, đảm bảo quy định công tác 
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phòng, chống dịch Cvid-19. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện Chương trình đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

dân, doanh nghiệp. Rà soát, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm 

nội dung đa dạng, hình thức phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ 

thể; kịp thời đăng tải nội dung Chương trình trên Cổng thông tin điện tử huyện, 

chỉ đạo đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực và phạm vi địa phương quản lý, 

bảo đảm kịp thời, thiết thực và hiệu quả. 

1.3. Kiểm tra Cải cách hành chính 

Trong quý III, UBND huyện đã triển khai kiểm tra công tác CCHC đối 

với 06 đơn vị
1
 để kịp thời phát hiện, bổ cứu, chấn chỉnh những nội dung còn hạn 

chế trong triển khai công tác CCHC tại các địa phương, đơn vị; sau kiểm tra yêu 

cầu chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công 

tác cải cách hành chính năm 2021.  

2. Cải cách thể chế 

Để đảm bảo công tác ban hành văn bản QPPL và văn bản hành chính 

đúng quy định pháp luật, UBND huyện đã thực hiện tự kiểm tra tất cả các văn 

bản hành chính thông thường do đơn vị ban hành. Chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn thường xuyên theo dõi, tự kiểm tra công tác ban hành văn bản của địa 

phương mình. Kết quả kiểm tra trong quý III năm 2021, HĐND, UBND các xã, 

thị trấn và UBND huyện không ban hành văn bản QPPL, các văn bản được ban 

hành đúng quy định về việc ban hành văn bản hành chính và không có nội dung 

chứa quy phạm pháp luật.  

UBND huyện đã góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp pháp luật do 

UBND tỉnh lấy ý kiến như: Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp và định mức 

biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Tư pháp; dự thảo Tờ 

trình và Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP; Dự án Luật Thi đua – Khen thưởng (sửa đổi). 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021 trên địa bàn huyện (gồm cấp xã và 

các phòng, ban chuyên môn cấp huyện) đã tiếp nhận, giải quyết 13.868 hồ sơ 

TTHC; trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 13.641 hồ sơ (trực tuyến: 506 hồ 

sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 13.108 hồ sơ); Số từ kỳ trước chuyển 

qua: 254 hồ sơ. 

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 13.630; trong đó: Giải quyết trước hạn: 2.743 

hồ sơ; Đúng hạn: 10.887 hồ sơ; Quá hạn: 0 hồ sơ. 

Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 238; trong đó, trong hạn: 238 hồ sơ; quá 

hạn: 0 hồ sơ. 

                                           
1
 Gồm các xã: Hương Liên, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Hương Đô, Lộc Yên và Hương Giang 
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Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021. 

Thường xuyên tiến hành công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính. Triển khai các quyết định của UBND tỉnh; công bố thủ 

tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã, bộ 

phận chuyên môn của huyện thực hiện cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết, cập nhật và niêm yết công khai toàn bộ thủ tục 

hành chính tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế
2
 các 

phòng chuyên môn. Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp 

của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thẩm định, trình phê duyệt Đề án vị trí việc 

làm của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; tiếp tục hoàn thiện đối với 

Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện. 

Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục; thực hiện quy trình tiếp 

nhận 04 chỉ tiêu vào viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 08 chỉ 

tiêu vào viên chức Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN; tiếp nhận 02 cán bộ 

thành công chức cấp xã (Hòa Hải, Thị trấn); Đề nghị tỉnh cho chủ trương tiếp 

nhận 01 cán bộ xã thành công chức xã Điền Mỹ; Sắp xếp, bố trí, chuyển đổi vị 

trí công tác đối với 09 công chức cấp xã
3
. Đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và 

Đào tạo thẩm định cơ cấu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022. 

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ tiếp nhận 03 công chức cấp xã, 01 viên 

chức vào biên chế công chức huyện để bổ sung cho phòng chuyên môn còn 

thiếu; tiếp nhận và bố trí
4
 công tác 01 công chức huyện, tiếp nhận và bố trí 3 

viên chức giáo dục về công tác tại các trường học. 

Hoàn thành tuyển dụng giáo viên THCS hạng III, giáo viên THPT hạng 

III năm 2021 (có 02 thí sinh trúng tuyển). Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã sau kỳ họp HĐND lần thứ nhất đối với 

21/21 xã, thị trấn
5
. 

5. Cải cách công vụ 

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 

52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy 

định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà 

                                           
2
 Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo; Lao động TB&XH, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Thanh tra. 
3
 01 công chức từ xã Hương Trà về xã Hương Trạch; 01 công chức từ xã Hương Trạch về xã Hương Trà; 01 

công xã Phú Gia về xã Hương Trạch, 01 công chức xã Hương Trà đến xã Phú Gia, 01 công chức Thị trấn đến xã 

Hương Trà, 01 công chức xã Hương Trà đến Thị trấn, 01 công chức Thị trấn đến xã Hương Đô; 01 công chức 

Thị trấn đến xã Lộc Yên, 01 công chức xã Lộc Yên đến Thị trấn. 
4
 01 công chức huyện về Văn phòng  HĐND và UBND huyện; 01 viên chức về Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông; thực hiện quy trình tiếp nhận 02 giáo viên mầm non, 04 giáo viên Tiểu học. 
5
 Phê chuẩn chức danh 21 Chủ tịch UBND, 35 Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
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Tĩnh; ban hành Quy tắc ứng ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người 

hợp đồng lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn. 

Rà soát Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cụ 

thể hóa các nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Thực hiện việc cập 

nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm quản lý của tỉnh đảm 

bảo kịp thời, theo đúng quy định. 

 Nâng lương thường xuyên cho 98 viên chức, nâng lương trước thời hạn 

cho 30 viên chức, phê duyệt danh sách nâng phụ cấp thâm niên nghề cho 224 

người, xếp phụ cấp thâm niên 02 người. Tham mưu thực hiện giải quyết 9 viên 

chức nghỉ hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ. Thống kê số lượng, chất lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 

Hoàn thành công tác tổng điều tra đối với 34 cơ sở hành chính năm 2021 

gửi Sở Nội vụ nghiệm thu theo quy định. Tham mưu góp ý các dự thảo theo yêu cầu 

của UBND tỉnh, Sở Nội vụ
6
. 

6. Cải cách tài chính công 

Công tác quản lý cải cách tài chính công được quan tâm tổ chức thực hiện 

trên các mặt, như: lập dự toán, phân bổ dự toán, tổ chức thực hiện dự dự toán 

kịp thời, đúng quy định; hồ sơ lưu trữ khoa học, rõ ràng. 

Thực hiện giao khoán kinh phí hành chính, giao tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm cho các cơ quan, đơn vị theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý thu, 

chi ngân sách cho UBND các xã, thị trấn nhằm đảm bảo tính chủ động của các 

cấp theo đúng Luật Ngân sách. Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách; đổi mới cơ 

chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Các đơn vị sau khi chuyển sang cơ chế tự 

chủ tài chính đã ý thức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động 

thực hiện nhiệm vụ, khuyển khích tính chủ động, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, nâng cao thu nhập gắn với trách nhiệm từng công chức, viên chức.  

7. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử: 

 7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị 

Hạ tầng CNTT đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, từng bước 

đáp ứng nhu cầu công việc. Việc sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản 

điện tử cũng được quan tâm, thúc đẩy triển khai tại các đơn vị và đã tích hợp 

                                           
6
 Góp ý sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh; dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân 

tộc cấp tỉnh, cấp huyện; một số nội dung điều chỉnh, sửa đổi quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; dự thảo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021-2030; dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh. 
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việc sử dụng chữ ký số vào hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành để trao đổi văn bản trên môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện có hiệu quả việc khai thác các tiện ích công nghệ thông tin 

trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của cơ quan 

hành chính nhà nước; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức qua 

phần mềm ứng dụng, giúp quá trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị diễn ra nhanh 

chóng, thuận tiện. Hệ thống thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành được triển khai tại các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm sự thống nhất, 

xuyên suốt trong hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước 

các cấp. Phát huy hiệu quả các phần mền ứng dụng phục vụ công việc; nâng cao 

chất lượng Cổng thôn tin điện tử huyện; Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn. 

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đã triển khai cung cấp DVC trực 

tuyến mức độ 3 và 4. Theo đó, tổng số DVC được cung cấp trực tuyến mức độ 

3, 4 là 125 dịch vụ. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 48,65%. 

7.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị 

Tiếp tục duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 

quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo theo các tiêu chuẩn, mục tiêu chất 

lượng công bố. Hoàn thành xây dựng mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại cơ quan UBND huyện và 21 xã, thị trấn. 

Việc giải quyết TTHC cơ bản đã bám sát và tuân thủ theo quy trình nội bộ 

đã được UBND tỉnh công bố. 

8. Mức độ thu hút đầu tƣ 

Công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển 

kinh tế, xã hội của địa phương, các quy hoạch ngành, quy hoạch công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, thương mại, các dự án về hạ tầng. Kêu gọi, thu hút đầu tư, 

trong đó ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, có cam kết chuyển 

giao công nghệ, bảo vệ môi trường, liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trên 

địa bàn tham gia chuỗi giá trị sản xuất. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong công 

tác giải phóng mặt bằng. 

Tổng nguồn vốn đầu tư trong quý III năm 2021 là 232 tỷ đồng, lũy kế 

643
7
/KH 955 tỷ đồng, đạt 67%KH, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2020; vốn đã 

bố trí cho các công trình đang thi công và chuẩn bị khởi công mới 479 tỷ đồng, 

đã giải ngân 302 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63% nguồn vốn được cấp. 

9. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới 

Trong quý III thành lập mới được 07 doanh nghiệp. Triển khai có hiệu 

quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo 

quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nâng 

cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại. 

10. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phƣơng 
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 Trong đó: Ngân sách Nhà nước 493 tỷ đồng, nguồn vốn doanh nghiệp, dân cư: 150 tỷ đồng. 
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Triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp; 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh 

nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của chợ Huyện. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư các Khu du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng trên địa bàn. Tỉ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách địa 

phương đạt 14 %. 

11. Thực hiện thu ngân sách 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong quý III trên 15,6 tỷ đồng, lũy kế đạt 

trên 47 tỷ đồng, bằng 70%KH Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 80% kế 

hoạch tỉnh giao và bằng 140% so với cùng kỳ.  

Chú động công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế để các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện kịp thời; thực hiện tốt công 

tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân 

trong việc kê khai nộp thuế; công khai minh bạch các chính sách ưu đãi về thuế 

để mọi người biết để thực hiện; tham mưu thành lập đoàn kiểm tra chống thất 

thu ngân sách, tổ chức kiểm tra, rà soát truy thu nợ đọng thuế, xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm chính sách thuế. Triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng 

thu ngân sách, nhất là thu từ đất, phí, lệ phí, thu khác ngân sách; phấn đấu vượt 

kế hoạch đề ra; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng, ngân hàng 

đáp ứng vốn vay hoạt động sản xuất kinh doanh.  

12. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2021 

(Có Phụ biểu 2B kèm theo) 

13. Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, 

các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CCHC của tỉnh năm 

2020; các nội dung tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC của tỉnh 7 tháng 

đầu năm 2021 

Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC của đơn 

vị, địa phương do Đoàn kiểm tra, Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC 

của tỉnh đã chỉ ra trong việc thực hiện CCHC năm 2020. Đến nay, 100% các 

phòng, ban, đơn vị, 21/21 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục và triển khai 

các biện pháp chấn chỉnh, cải thiện chất lượng, hiệu quả trên các nội dung còn 

tồn tại, hạn chế. Kết quả, tiến độ khắc phục các tiêu chí: (Có Phụ biểu kèm theo 

báo cáo này). 

Đối với kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác 

cải cách hành chính của tỉnh 7 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã 

báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ tại văn bản số 342/BC-UBND ngày 14/9/2021. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết 

liệt, chưa bám sát chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời; tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra việc 

thực hiện cải cách hành chính. 



 

7 
 

 

Thu hút đầu tư đầu tư trên địa bàn còn khó khăn. Việc thành lập mới 

doanh nghiệp còn ít, mức độ đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách đạt 

tỷ lệ còn thấp. Thu ngân sách hết sức khó khăn. 

2. Nguyên nhân 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc một số cơ quan, đơn vị còn thiếu; 

chưa đáp ứng với yêu cầu công việc. 

Cán bộ, công chức cấp huyện và một số xã thiếu nhiều nên ảnh hưởng đến 

thực hiện các nhiệm vụ. 

Người dân chưa có thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải 

quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2021 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà 

nước giai đoạn 2021-2030; các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ về CCHC; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30/3/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 

2021-2025 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết 03-NQ/HU ngày 30/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Chỉ đạo 

thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC năm 2021 theo lộ trình, kế hoạch.  

2. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ qua bưu chính công ích trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Triển khai công tác bồi dưỡng, nâng cao 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức liên quan. Trong đó cấp 

thiết nhất là tập huấn cho đội ngũ công chức làm công tác CCHC và triển khai 

thực hiện về cơ chế một cửa, một cửa liên thông các xã, thị trấn. Quản triệt các 

đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 theo hướng dẫn của ngành y tế, đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương an toàn, thông suốt. 

3. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức kiểm tra công vụ, công chức, thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết 

định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tăng cường công tác tự kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ CCHC, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế về CCHC.  

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung 

tâm Hành chính công huyện; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, thị 

trấn; hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 tại các đơn vị. Đẩy 

mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc. 

Tích cực ứng dụng phần mềm quản lý văn bản vào giải quyết các công việc 

chuyên môn, phát huy tính tích cực của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giải quyết công việc. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả khai thác và sử dụng phần 

mềm quản lý văn bản, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử, tỷ 
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lê  văn bản sử dung chữ ký số các xã, thị trấn.  

5. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, thực hiện quy trình tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, bố trí, bổ 

nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao. Thực hiện đảm bảo các 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.  

6. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định về cơ chế tài 

chính  theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu 

tư, rà soát, đề xuất lập dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư công năm 2021; chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn 

đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thu hút 

nguồn vốn đầu tư. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, 

đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch phát triển quỹ đất để tăng thu 

ngân sách. 

7. Thực hiện công tác thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số cải 

cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn năm 2021. Tổ chức tổng kết công tác 

cải cách hành chính năm. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC quý III năm 2021 và một số 

nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới; UBND huyện Hương Khê báo 

cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các Sở, ngành liên quan theo quy định./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các sở: Tư pháp, Tài chính, 

Thông tin và Truyền thông, Khoa học 

và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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