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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND 

huyện Hoa Lư về cải cách hành chính năm 2021 của huyện theo hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ, Sở Nội vụ, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cải cách hành 

chính của đơn vị.  

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao các phòng, ban, đơn vị chủ động tham mưu tổ 

chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, 

đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm 

vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. 

Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 134/KH-UBND 

ngày 23/12/2020 và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong quý III năm 2021. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Căn cứ các nội dung thực hiện tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của 

tỉnh, huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời khắc phục 

những hạn chế còn tồn tại, trong đó tập trung nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và xử lý dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4; tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử qua Hệ thống 

quản lý văn bản iOffice; công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trên Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử. 

Hàng tháng, UBND huyện tổ chức họp giao ban, trong đó cải cách hành chính là 

một trong những mảng được đem ra thảo luận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính hàng tháng, quý và chỉ ra nhiệm vụ trong thời gian tới. 

3. Về kiểm tra cải cách hành chính 

UBND huyện tổ chức đoàn kiểm tra chuyên sâu việc thực hiện công tác cải cách 

hành chính vào quý III hằng năm. Ngoài ra, Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện thường xuyên kiểm tra đột xuất và hướng dẫn UBND các xã, 

thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao nhằm nâng cao chất lượng 

phục vụ của cơ quan nhà nước đối với cá nhân, tổ chức đến làm việc.  
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4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

UBND huyện giao Đài Truyền thanh phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh thông 

tin, tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính của huyện. 

Đồng thời yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

về cải cách thủ tục hành chính; trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa ở xã, thị trấn, cơ chế một cửa liên thông ở huyện. 

Văn phòng HĐND&UBND thường xuyên cập nhật tin bài liên quan đến hoạt 

động cải cách hành chính và Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn lên 

trang thông tin điện tử của huyện nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết 

công việc cũng như việc tra cứu được thuận tiện hơn.  

5. Bố trí kinh phí phục vụ công tác CCHC 

Trong năm 2021, UBND huyện bố trí kinh phí cho công tác cải cách hành chính 

là 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về cải cách thể chế 

1.1) Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân và UBND cấp huyện 

Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật luôn được UBND 

huyện quan tâm chỉ đạo tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Do đó, các văn bản quy phạm pháp luật 

sau khi ban hành không xảy ra sai sót. 

Trong quý III năm 2021, không có văn bản quy phạm pháp luật nào được ban hành.  

1.2) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện 

Các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành đều được rà soát định kỳ vào quý IV hằng năm.  

1.3) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật tại Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

Các văn bản quy phạm pháp luật tại HĐND và UBND huyện, xã, thị trấn được 

triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Đồng thời 

UBND huyện cũng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật để 

phát hiện các vấn đề phát sinh. Qua đó có phương án xử lý kịp thời. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1) Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện. 

UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 
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năm 2021, trong đó tập chung chủ yếu rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; Văn phòng HĐND và UBND phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiến 

hành rà soát thủ tục hành chính theo các quyết định công bố, bải bỏ, sửa đổi, bổ sung 

các thủ tục hành chính của UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành. 

2.2) Rà soát, đơn giản hoá quy định thủ tục hành chính 

- UBND huyện đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo 

quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều về kiểm soát thủ tục hành chính. Các vấn đề phát hiện sau rà soát 

được UBND huyện nghiên cứu, xử lý đạt kết quả cao.  

- UBND chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực 

hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và đề xuất phương 

án đơn giản hóa, tập trung vào những lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; lĩnh vực 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo… 

- Việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính. 

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện, UBND huyện đã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương 

để áp dụng thủ tục hành chính mới. 

- Tại Trung tâm một cửa liên thông của UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND các xã, thị trấn đã duy trì hòm thư góp ý, phân công trách nhiệm cụ 

thể cho cán bộ, công chức trực theo dõi ghi nhận thông tin, những góp ý của công dân, 

công khai số điện thoại và địa chỉ email tiếp nhận các ý kiến đóng góp của tổ chức và 

công dân. Trong quý III, trên địa bàn huyện không có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức đối với thủ tục hành chính. 

2.3) Việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính 

Tại Trung tâm một cửa liên thông của UBND huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện cập nghiêm túc việc cập nhật 

TTHC khi có thay đổi của UBND tỉnh; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành 

chính, biểu mẫu, hồ sơ, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết công việc, mức phí, lệ 

phí thu đối với từng lĩnh vực. UBND huyện đảm bảo 100% thủ tục hành chính được 

công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

2.4) Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện đúng 

quy trình, đúng thời gian quy định. UBND huyện bố trí lịch trực phù hợp cho từng cán 
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bộ và bố trí 01 đồng chí văn thư tiếp nhận hồ sơ khi cán bộ phụ trách lĩnh vực chuyên 

môn đi vắng. 

Trung tâm một cửa liên thông huyện nghiêm túc thực hiện việc số hóa trong 

nghiệp vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và rút 

ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành 

chính.   

2.5) Việc thực hiện liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

UBND huyện thực hiện 100% các thủ tục hành chính liên thông cùng cấp và các 

cấp chính quyền.  

2.6) Việc kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp 

nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã.  

UBND huyện đã ban hành Quyết định 1178/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 về 

việc ban hành Đề án Nâng cấp Trung tâm một cửa liên thông huyện Hoa Lư nhằm đổi 

mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm một cửa liên thông.  Sau hơn 1 

năm thực hiện việc nâng cấp, Trung tâm có cơ sở vật chất rộng rãi, trang thiết bị hiện 

đại, được bố trí khoa học thuận tiên cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các 

giai dịch hành chính.  

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp xã từng bước được nâng cấp, 

hoàn thiện. Phần lớn các xã đã bố trí Bộ phận một cửa có không gian lớn, trang thiết bị 

và con người phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  

2.7. Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã.  

Trong quý III, UBND cấp huyện, cấp xã không tiếp nhận phản ánh kiến nghị đối 

với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc 

3.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị. 

- Tình hình triển khai các quy định của Chính phủ, các bộ, của UBND tỉnh về tổ 

chức bộ máy:   

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng làm rõ chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đổi mới phương thức làm việc và khắc 

phục sự chồng chéo chức năng, thẩm quyền, thể chế hóa các quy định về lề lối, phương 

pháp làm việc của tập thể, cá nhân, nhất là các quy định về phối hợp công tác giữa các 

cơ quan hành chính với nhau. Đẩy mạnh rà soát để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao 

hiệu quả tổ chức và hoạt động của các Ban Chỉ đạo. 

- Tình hình quản lý biên chế của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn:  
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          UBND  huyện thực hiện việc quản lý biên chế theo đúng quy định của pháp luật 

và phân cấp của UBND tỉnh. Căn cứ vào biên chế, số lượng người làm việc được giao, 

UBND huyện thực hiện phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc cho các 

cơ quan, đơn vị đảm bảo hợp lý để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện, 

Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn:  

Việc triển khai thực hiện quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ 

ban nhân dân cấp xã: Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg; số 76/2006/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành 

và thực hiện quy chế làm việc theo quy chế mẫu của Chính phủ. 

Cấp huyện: Các phòng ban chuyên môn tiếp tục làm việc và thực hiện đúng quy 

chế làm việc của UBND huyện có hiệu quả. 

Cấp xã: Sau khi triển khai Quy chế làm việc của UBND cấp xã, thị trấn UBND 

huyện tiếp tục thường xuyên hướng dẫn các xã, thị trấn bồi dưỡng cán bộ là uỷ viên ủy 

ban, cán bộ chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra từ đó UBND các xã, thị trấn đã 

tự giác chủ động thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. 

- Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức:  

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tốt Quy chế văn hoá công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức và hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc. UBND huyện giao cho Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn duy trì 

thực hiện nghiêm túc quy chế. Đồng thời giao cho phòng Nội vụ phối hợp với Văn 

phòng HĐND&UBND huyện giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc và thường xuyên 

kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy chế trên tại các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Đặc biệt quan tâm đến thái độ, tác phong làm 

việc của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc với công dân, tổ 

chức đến quan hệ công tác. 

- Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc:  

Tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan chuyên 

môn, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức, 

viên chức; thực hiện đúng quy định văn hóa hội họp; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, 

đồ uống có cồn trong giờ làm việc, nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không đánh 

bạc dưới mọi hình thức; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng 



6 

 

nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và 

doanh nghiệp. 

3.2 Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã.  

UBND huyện tổ chức lồng ghép việc kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động 

của UBND cấp xã và các phòng ban chuyên môn lồng ghép qua các đợt chấm điểm chỉ 

số cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan. Số lượng 

đơn vị kiểm tra tối thiểu là 30% số lượng phòng ban chuyên môn và UBND cấp xã.  

3.3. Về thực hiện phân cấp quản lý 

UBND huyện thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp quản lý quy định tại 

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc 

ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức, lao động tỉnh Ninh Bình. 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình 

hình tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã. Định 

kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân huyện tiến hành thực hiện kiểm tra các đơn vị. Mọi vấn 

đề nảy sinh đều được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết hiệu quả. 

Thực hiện nhiệm vụ phân cấp quản lý giữa UBND huyện với xã, thị trấn, đảm 

bảo tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, đồng bộ với nguồn lực, phù 

hợp với năng lực của cán bộ, công chức; đồng thời, đề cao vai trò chủ động, tinh thần 

trách nhiệm, nâng cao năng lực, tránh đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành, các cấp. 

3.4 Việc đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt 

động của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

3.5 Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính 

quyền địa phương. 

3.6. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Tình hình triển khai và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã.  

- Số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện cơ chế một cửa: 11/11. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

huyện: gồm 3 phòng làm việc với tổng diện tích trên 80m
2
, 7 máy tính để bàn, 1 màn 

hình cảm ứng để tra cứu thủ tục hành chính, 1 máy chủ, 2 máy điều hòa, 4 quạt máy, 

2 máy scan, 4 máy in, 1 máy photo, 1 máy quét mã vạch. Tại trung tâm Một cửa liên 

thông được trang bị camera, hệ thống điều hoà nhiệt độ, ghế ngồi đợi, ghế ngồi viết, 

nước uống, phòng làm việc, các bảng niêm yết các thủ tục giải quyết tại Trung tâm 

một cửa được sắp xếp khoa học, có hướng dẫn cụ thể rõ ràng. 
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- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn còn thiếu thốn, chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. UBND các xã, thị trấn đã khắc phục 

khó khăn, đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả, thống suốt không gây khó khăn, 

phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc. 

 4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức 

UBND huyện thực hiện đầy đủ việc hoàn thiện xây dựng bản mô tả công việc 

và khung năng lực cho từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt. Bố trí 

đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả 

công việc, khung năng lực của từng vị trí đối với công chức và đúng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức  

4.2. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

- Tiếp nhận, luân chuyển, điều động: 

+ Tiếp nhận:15 viên chức ngành giáo dục huyện 

+ Điều động: 02 viên chức về ngành giáo dục huyện 

- Khen thưởng: 

+Bình xét khen thưởng tổng kết năm học 2020-2021 cho ngành giáo dục đào tạo: 

+ Tập thể lao động tiên tiến: 20 đơn vị 

+Chiến sĩ thi đua cơ sở: 101 cá nhân        

+ Lao động tiên tiến: 458 cá nhân 

+ Giấy khen : 182 cá nhân 

4.3 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

Trong quý III, UBND huyện đã cử 10 cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng 

do Sở Nội vụ tổ chức. 

4.4. Về công chức cấp xã 

STT Tiêu chí Tổng số Tỷ lệ % so với tổng số Ghi chú 

1 
Số lượng cán bộ, công chức 

cấp xã 
211   

1.1 Số lượng cán bộ cấp xã 112 53,08%  

1.2 Số lượng công chức cấp xã 99 46,92%  

2 

Số lượng cán bộ, công chức 

cấp xã đạt chuẩn theo quy 

định 

206 97,63  

3 

Số cán bộ, công chức cấp 

xã được bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ (trong thời 

gian báo cáo) 

0 0  
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5. Cải cách tài chính công 

5.1. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý 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 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan 

nhà nước. 

UBND huyện đã triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát lại biên chế, đánh giá chất 

lượng biên chế, sắp xếp, bố trí biên chế đúng người, đúng việc, đúng năng lực. Tất cả 

cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị đều thống nhất cao, thực hiện nghiêm 

túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhằm tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho 

cán bộ, công chức trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ đúng theo quy định hiện 

hành.   

UBND huyện giao quyền tự chủ cho 33/33 trường mầm non, tiểu học và trung 

học cơ sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện.  

UBND huyện thực hiện tốt việc khoán kinh phí hoạt động cho các phòng ban 

chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời tiếp tục thực hiện quy chế 

chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công đối với cấp xã. 

5.2. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục 

và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, thể dục, thể thao tại Uỷ ban nhân 

dân huyện, Ủy ban nhân dân xã 

UBND cấp huyện, cấp xã đã quan tâm, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh 

vực văn hóa – xã hội như đơn giản hóa TTHC trong việc thành lập và hoạt động của 

các cơ sở giáo dục ngoài công lập, khuyến khích các cơ sở giáo dục công lập tự chủ 

tài chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập các câu lạc bộ thể thao ở địa 

phương,… 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, phát 

triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình năm 2019 được ban hành kèm 

theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 

43/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị 

Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 67/ KH-UBND 

ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP; Văn 

bản số 06/UBND – VP6 ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử. 
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UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16/01/2019 về 

ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Hoa Lư năm 2019; Kế 

hoạch số 50/KH-UBND ngày 11/4/2019 về thực hiện Ngị quyết số 17/2019/NQ-CP 

ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Văn bản số 35/UBND-VP ngày 09/01/2019 của 

UBND huyện về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 

Đam về gửi, nhận văn bản điện tử. 

Từ tháng 6 năm 2016 đến nay, UBND huyện đã triển khai cài đặt và hướng 

dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản đến tất cả các phòng, ban, UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện đồng thời đã ký hợp đồng chính thức sử dụng phần mềm 

VNPT-iOffice với VNPT Ninh Bình từ tháng 11 năm 2017. 

Đánh giá thực trạng, tình hình triển khai sử dụng phần mềm QLVB (VNPT-

iOffice) từ ngày 19/6/2017 đến nay:  

Hệ thống phần mềm QLVB VNPT-iOffice hoạt động ổn định, hiệu quả, đã có 

352 người sử dụng. Tình hình sử dụng sổ văn bản đi/đến và gửi nhận văn bản đến các 

phòng, bộ phận, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.  

- 100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện đã được kết nối liên thông Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành VNPT-iOffice. Trong đó: 

- Tỷ lệ (%) văn bản đi, đến được chuyển trên môi trường mạng (sử dụng hoàn 

toàn văn bản điện tử, không dùng văn bản giấy; song song trên môi trường mạng và 

qua đường công văn trực tuyến) là trên 95% vượt 5% so với Kế hoạch của UBND 

tỉnh đề ra. 

- 100% các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các cá nhân có liên quan 

đước cấp chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp; 

- 100% văn bản điện tử gửi đi trên hệ thống phần mềm đều được ký số;  

- 80% văn bản cấp xã và các đơn vị trực thuộc được quản lý trên môi trường 

mạng và thực hiện liên thông đến cấp tỉnh. 

7. Về áp dụng ISO trong hoạt động của UBND cấp huyện 

Năm 2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 

29/10/2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với 08 tài liệu chung theo yêu cầu tiêu chuẩn; 207 

quy trình giải quyết TTHC, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện đang thực hiện thực tế theo hệ thống TTHC đã được công bố chuẩn 

hóa theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện bản Công bố Hệ thống 

quản lý chất lượng. Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng được phổ biến đến 

các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. 

8. Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính ở địa phƣơng 

Trong những năm qua không có UBND cấp xã được xây dựng mới. Tuy nhiên 

có 11 trụ sở UBND cấp xã được cải tạo, sửa chữa khang trang hơn, diện tích làm việc 

cơ bản phù hợp tiêu chuẩn, định mức quy định về sử dụng trụ sở làm việc với các 

trang thiết bị cần thiết, từng bước hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính 

của Nhà nước với tổng kinh phí thực hiện: 23,054 tỷ đồng. 

Số UBND cấp xã có phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được 

xây dựng mới là 06 xã. Còn lại 05 xã cải tạo, sửa chữa tận dụng lại các công trình có 

sẵn hoặc sử dụng phòng làm việc của trụ sở UBND để làm phòng làm việc của Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ƣu điểm 

Nhìn chung, các hoạt động cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện đều bám sát nội dung và kế hoạch đã đề ra. 

Công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận TTHC và giao dịch hành chính với các 

cơ quan nhà nước. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, phát huy hiệu 

quả, chất lượng hoạt động, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân 

khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. 

Việc sử dụng chữ ký số, phần mềm iOffice đã giảm được thời gian gửi nhận 

các văn bản giữa các cơ quan, đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện 

nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cấp thiết công việc. 

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính 

Trong quá trình thưc̣ hiêṇ công tác cải cách hành chính , điều kiêṇ con người và 

cơ sở vâṭ chất vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phuc̣ vu ̣công viêc̣ là môṭ  trong 

những nguyên nhân dẫn đến môṭ số nhiêṃ vu ̣cải cách hành chính bi ̣ châṃ tiến đô ̣ , 

gây khó khăn trong viêc̣ thưc̣ hiêṇ cải cách hành chính. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ  

1. Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về cải cách hành chính năm 2021, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 

15/7/2020 của UBND huyện về cải cách hành chính năm 2021, UBND huyện tiếp tục 

triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
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một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo rà soát và 

cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân, kiên quyết chống 

nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính.  

2. Thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tập trung đẩy 

mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện công 

tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lƣu Quang Minh 
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