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HUYN HOA LIX 

 

;S& /BC-UBND Hoa Lw, ngày tháng 03 närn 2021 

BAO CÁO 
Cong tác cal cách liành chInh qu I nãm 2021 

I. CONG TAC CH! io, fflEU HANH 
1. V k hoach cãi cách hành chinh 
Thirc hin hithng dn theo Cong van S6 671/SNV-CCHC&DT ngày 26/6/2020 

cüa Sâ Ni vi v6 vic xây drng k hoach cài cách hành chInh nAm 2021, UBND 
huyn d xây dirng và ban hành k hoach  cài cách hành chIrth 11am 2021 theo dñng 

huàng dn cüa Si Ni vi. 
Trong qu I näm 2021, UBND huyn dä tp trung chi dao  các phông chuyên 

môn, dan vj tr%rc thuc, UBND các xâ, thj trân to chüc thirc hin cong tác cài cách 
hành chInh theo K hooch s6 134/KH-UBND ngày 23/12/2020 cüa UBND tinh Ninh 
BInh v câi cách hnh chInh näm 2021, K ho.ch s6 75/KH-UBND ngày 15/7/2020 
cüa UBND huyn v cài cách hành chInh nàm 2021. 

2. V t6 chfrc chi do, diu hành cal cách hành chInh 

Can cü các ni dung thrc hin t.i ké hoch cái each hành chInh nàm 2021 cüa 
tinh, huyn, UBND huyn dâ chi do các cci quan chuyên môn, UBND các xâ, thj 
trn tip tiic thirc hin nghiêm các nhim vi cãi cách hành chinh, d6ng thyi khc phic 
nhüng h?n  ch con t6n ti, trong do tp trung nâng cao t' l tip nhn và xr l djch 
vi cong trirc tuyn mic d 3,4; tang cung vic gCri, nhn van bàn din tü qua H 
th6ng quãn 1 vAn bàn iOffice; cOng tác tip nhn h6 sa và giái quy6t TTHC trên H 
th6ng thông tin mt cira din tü. 

Hang tháng, UBND huyn to chüc h9p giao ban, trong do cài each hành chinh 
là mt trong nhtthg mâng duçic dem ra thào 1un, dánh giá vic thc hin nhim vi 
cãi each hành chInh hang tháng, qu và chi ra nhim vii trong thai gian tâi. 

3. V kim tra cal each hành chinh 
UBNID huyn t6 chrc doàn kim tra chuyên sâu vic thirc hin cong tác cãi 

cách hành chInh vào qu III hang nAm. Ngoài ra, PhOng Ni vii ph6i hçp vâi VAn 
phOng I-IDND&UBND huyn thithng xuyên kim tra dt xut và hiiàng dn UBND 
các xa, thj trn trong vic thrc hin nhim vi,i chInh trj dixçc giao nhm nâng cao chat 
krçmg phic vii cüa ca quan nhà nuc d6i vOi Ca nhãn, t6 chüc dn lam vic. 

4. V cong tác tuyên truyn cal cách hành chInh 
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UBND huyn giao Dài Truyn thanh phi hap vài các don vj dy manh thông 
tin, tuyên truyn các ni dung, nhim vi, k hoach cãi each hành chInh cüa huyn. 
Dng th?i yêu cu UBND các xâ, thj trn thông tin, tuyên truyn, ph bin các van 
bàn v cãi each thu tVc  hành chInh; trInh tir giâi quyt các thu tiic hành chinh theo Co 

ch mt cüa a xã, thj trn, co ch mt c1ra lien thông & huyn. 
Van phàng HDND&UBND thixO'ng xuyên ep nht tin bài lien quan dn hot 

dng cài cách hành chInh và B ph.n mt c&a, mt cua lien thông trên dja bàn len 

trang thông tin din tCr cüa huyn nhm tao  thun igi cho t chüc, Ca nhân giâi quy& 
cong vic cing thu vic tra ciru dirge thun tin han. 

5. B trI kinh phi phic vi cong tác CCHC 
Trong näm 2021, UBND huyn b trI kinh phi cho cong tác câi each hành 

ehInh là 30.000.000d (Ba muai triu dng). 

H. KET QUA THIC HIN CONG TAC cAi CACH HANH CHINH 
1. V cal cách the ch 
1.1) Xáy dLtng và ban hành các van ban quy phgm pháp lut cza Hi dng 

nhán dan và UBND cá'p huyn 
Vic xây dimg và ban hành van bàn quy pham pháp 1ut luôn dirge UBND 

huyn quan tam chi dao  tuân thu theo dung quy trInh, thu tiic xây drng van bàn quy 
phm pháp 1ut theo quy djnh cüa pháp 1ut. Do do, các van bàn quy phm pháp 1ut 
sau khi ban hãnh không xãy ra sai sot. 

Trong qu 1/2021, không cO van bàn quy pham pháp 1u.t nào dugc ban hành. 

1.2) Rà soát van ban quy phgm pháp lugt cza Hi &ng nhán dan và ban 
nhán dan caj, huyn 

Các van bàn quy phm pháp 1u.t do Hi dng nhân dan và Uy ban nhãn dan 
huyn ban hành du dirge rà soát djnh kS'  vào qu IV h&ng näm. 

1.3) T chrc thrc hin và kiém tra vic thy'c hin các van ban quyphgm pháp 
luIt tgi Hçi dng nhán dan và Uj ban nhán dan cá'p huyn, cá'p xâ 

Các vAn bàn quy pham pháp 1ut tai  HDND và UBND huyn, xA, thj tr.n dirge 
trin khai thirc hin mt cách nghiérn tuc, dy dü, kp th&i và dung quy djnh. Dng 
thyi UBND huyn cUng t chirc kim tra vic thirc hin các vAn bàn quy pham pháp 
lut d phát hin các v.n d phát sinh. Qua do có phuong an xir 1 kjp th&i. 

2. Cal cách thu tuc hành chInh 
2.1) Kkm soát viéc ban hành inói các thi tyc hành chInh thuç5c thdm quyn 

cña UBND cá'p huycn. 
UBND huyn dA chi dao  VAn phOng I-IDND&UBND huyn tip tic phi hap 

vói CC co quan, don vj cO lien quan thrc hin K hoach  kim soát thfi tiic hành chInh 
nAm 2021, trong do tp chung chü yu rà soát, dan gián hóa các thu tic hãnh chInh 
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thuc thm quyn giái quyt cüa UBND huyn; Van phông HDND và UBND phi 
hcip vth các Co quan chuyên mon thuc UBND huyn và UBND các xâ, thj tr.n tin 
hành rà soát thU t11c hành chInh theo các quyt djnh cOng b, bái bO, sira &,i, b sung 
các thU tuc hành chInh cUa UBND tinh Ninh BInh dà ban hành. 

2.2) Rà soát, don gián hoá quy a'jnh thu tyc hành chInh 
- UBND huyn dã ban hành k hoach  rà soát, dánh giá thU tic hãnh chInh theo 

quy djnh tai  Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cUa ChInh phU v vic 
kim soát thU tic hành chInh; Nghj djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/2017 v si'ra 
di, b sung mt s diu v kim soát thU tlic hành chInh. Các vn d phát hin sau rà 
soát di.rcirc UBND huyn nghiên cUu, xü 1 dat  kt qua cao. 

- UBND chi dao  các co quan chuyên môn, UBND các xA, thj tr.n tip tiic thirc 
hiên don giãn hoá thU tiic hành chInh theo quy djnh cUa ChInh phU và d xut phuxing 
an &m giân hóa, tp trung vào nhing llnh virc: Tài nguyen và Môi trti&ng; 11th virc 
Lao dng - Thucmg binh và Xâ hi, Tu pháp, Giáo diic và Dào tao... 

- Vic cong b& cp nht thU ti1c hành chInh. 
Sau khi có Quyt djnh cUa UBND tinh Ninh BInh v vic cong b thU tiic hành 

chInh mOi ban hành; thU tic hành chInh duçic sCra di, b sung, thay th thuc thm 
quyn cUa UBND huyn, UBND huyn dA can cü vào tInh hInh thirc t ti dja 
phuong d áp ding thU tiic hành chInh mâi. 

- Tti Trung tam mt cCra lien thông cUa UBND huyn, Bô phn tip nhn và trâ 
kt qua cUa UBND các xä, thj trn dã duy trI horn thu gOp , phãn cong trách nhim 
ci th cho can b, cong chüc trirc theo dôi ghi nhn thông tin, nhctng gop cUa cOng 
dan, cong khai s din thoai và dja chi email tip then các kin dóng gop cUa t 
chirc va cong dan. Trong qu I, trên dja bàn huyn khOng có phãn ánh, kin nghj cUa 
cá nhân, th chüc d& v1i thU tic hành chInh. 

2.3) Viêc cong b cap nhçt thu tyc hành chInh 
Tai Trung tam mt cüa lien thông cUa UBND huyn, B phn tip nhn và trâ 

kt qua cUa UBND các xã, thj tr.n trong huyn thc hin cp nghiêm tUc vic cp 
nht TTHC khi có thay d& cUa UBND tinh; hem yt cong khai, dy dU các thU tiic 
hành chInh, biu mu, h so, quy trInh giãi quy&, th,i gian giâi quyt cong vic, müc 
phi, 1 p1i thu d& vñ tirng linh virc. UBND huyn dam bâo 100% thU tic hành chInh 
dtrqc cOng khai trên cng thông tin din tcr cUa huyn. 

2.4) Vic giá quyêt thu tyc hành chInh trên mOi trztdng din tzr 
Vic giâi quy& thU tiic hánh chInh trên mOi trtthng din tU duçic thirc hin 

dUng quy trInh, dUng th?yi gian quy djnh. UBND huyn bô trI ljch trrc phU hqp cho 
tmg can b và b trI 01 dng chI van thu tip nhn h so khi can b phii trách llnh 
virc chuyên mon di vng. 
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Trung tam mt cüa lien thông huyn nghiêm tue thirc hin vic s hóa trong 
nghip vii xir 1 h sci và trá k& qua nhm nâng cao tinh cong khai, minh bach  và rut 

ngn thai gian, tit kim chi phi cho t chüc, cá nhân dn giãi quyt thu We hành 
chInh. 

2.5) Vic thtc hin lien thông trong giái quy& thu tyc hành chInh 
UBND huyn thirc hin 100% các thU tlic hânh chInh lien thông cUng cp và 

các cp chInh quyn. 
2.6) Vic kin toàn, &i mó'i và náng cao hiu qua hoat dçäng cia Bó phn tiêp 

nh2n và Trá kAt qua tgi UBND c4v huycAn, UBND ca'p xä. 

UBND huyn dã ban hành Quyt djnh 1 178/QD-UBND ngày 10/12/20 19 v 
vic ban hành D an Nãng cp Trung tam mt cira lien thông huyn Hoa Lu nhàm 
d& mâi và nãng cao hiu qua hoat dng cUa Trung tam mt càa lien thông. Sau hcin 
1 näm thirc hin vic nâng cp, Trung tam có cc sO' 4t chit rng rAi, trang thit bj 
hin dai,  ducic b trI khoa h9c thun tiên cho Ca nhân, t chcre trong qua trInh thirc 
hin các giai djch hành chInh. 

Bô phn tip nhn và Trã kt qua 
tai 

UBND cp xã tirng buâc duçic náng cap, 
hoàn thin. Ph.n ion các xâ cIA b trI Bô phn mt cüa có không gian iOn, trang thit 
bj và con ngi.rO'i phü hçip vOi diu kin thirc t cüa dja phi.rang. 

2.7 KIt qua thyv hin vic dIp nhn, xz 1phán ánh kié'n nghj cia cá nhán, tá 
P A. P. 9 P A A 9 A A chu'c doi vm thu tyc hanh chinh thuQc tham quyen gial quyet cua UBND cap huyen, 

UBND cp xâ. 

Trong qu 1/202 1, UBND cp huyn, cap xA không tip nhn phãn ánh kién 
nghj di vOi thU tiic hành chInh thuc thm quyn giâi quy&. 

3. Cãi cách t chirc b may hành chInh nhà nu*c 
3.1. Sp xê'p, kiçAn  toàn cc" cdii td ch&c, biên chl hin có cua co quan, don vj. 
- TInh hmnh triln khai các quy djnh cáa ChInh phu, các bç5, cüa UBND tinh v 

td chtc bó may: 

Vic kiin toàn t chuc b may di.rcic thirc hin theo hithng lam rô chrc näng, 
nhim vi cUa Ca quan hành chInh nhà ni.rOc, di mOi phucing thüc lam vic và khäc 

phic sir chông chéo chCrc nng, thm quyn, th ch hóa các quy djnh v 1 I&, 
phumg pháp lam vic cUa tp th, cá nhân, nht là các quy djnh v phi hcip cong tác 
giQa các co quan hành chInh vO'i nhau. Dy mnh rà soát d kjp thO'i chin chinh và 
nãng cao hiu qua th chüc và hoat  dng cUa các Ban Chi dao. 

- Tinh hInh quán l, biên chlcua UBND huyn, UBND các xâ, thj trdn: 
UBND huyn th1rc hin vic quãn l biên ch theo dUng quy djnh cUa pháp 

iut và phãn cp cUa UBND tinh. CAn ci vào biên ch, s lucing ngixOi lam vic &rqc 
giao, UBND huyn thirc hin phan b bién ch cong chUc, s krçmg nguO'i lam viêc 
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cho các ca quan, dan vj dam bão hçip 1 d thirc hin và hoàn thành t& nhim vii 
duçc giao. 

- TInh hInh trién khai thyv hin quy ché' lam vic cüa Uj ban nhán dan huyn, 
Uj ban nhán dan xã, thj trdn: 

Vic trin khai thirc hin quy ch lam vic cüa U ban nhân dan cp huyn, U' 
ban nhân dan cp xã: Can cr Quyt djnh s 75/2006/QD-TTg; so 76/2006/QD-TTg 
cüa Thu ttlâng ChInh phü v ban hành quy ch lam vic mu cüa UBND huyn, 
UBNID các xâ, thj trn. UBND huyn và UBND các xà, thj trn dã xây drng, ban 
hành và thirc hin quy ch lam vic theo quy ch mu cüa ChInh phü. 

Cp huyn: Các phông ban chuyên mon tip tiic lam vic và thirc hin diiing 
quy ch lam vic cüa UBND huyn có hiu qua. 

Cp xã: Sau khi trin khai Quy ch lam vic cüa UBND cp xã, thj trân UBND 
huyn tip tc thLthng xuyên huóng dn các xâ, thj trn bi duOng can b là u)' viên 
üy ban, can b chuyên môn, tang cuO'ng cong tác kim tra tt'r do UBND các xã, thj 
trn dã tJr giác chü dng thirc hin nghiêm tüc quy ch lam vic. 

- Vic thz!c hin quy ché' van hóa cong sO, quy tcc áng xi'r cith can b3, cong 
chi'c, viên chz,c: 

Tip t11c chi do các ca quan chuyên mOn thuc UBND huyn, UBND các xâ, 
th trn thrc hin tt Quy ch van hoá cOng s&, Quy t.c irng xcr cüa can b, cOng 

chirc, viên chirc và hiu qua sir diing thñ giâ lam vic. UBND huyn giao cho Thu 
truOng các ca quan chuyên mon thuc UBND huyn, Chü tjch UBND các xâ, thj trn 
duy tn thirc hin nghiêm tüc quy ch. Dng th?ii giao cho phông Ni vi phi hçip vâi 
Van phông HDND&UBND huyn giUp UBND huyn theo dOi, don d& và thung 
xuyên kim tra vic t chtrc thirc hin các quy ch trên ti các Co quan chuyên mon 
thuc UBND huyn và UBND các xã, thj trân. Dc bit quan tam den thai d, tác 
phong lam vic cüa can b, cOng chirc, viên chüc trong vic giài quyt cOng vic vâi 
cOng dan, t chic dn quan h cOng tác. 

- Vic náng cao hiu qua th dyng thd'i giO' lam vic: 

Tiêp tiic thrc hin các van ban hi.râng dn chi dao  cüa tinh, các ca quan chuyên 

mOn, UBND các xâ, thj ti4n chip hành nghiêm gi gic lam vic, deo the cOng chüc, 

viên chirc; thirc hin dung quy djnh van hóa hi hçp; nghiêm cm sr diing ruqu, bia, 
d ung có cn trong gi lam vic, nghi tnra cüa ngày lam vic, ngày trirc; khOng 
dánh bc duâi mçi hInh thirc; nghiêm cm igi diing chtrc nàng, nhim vi d gay 

nhüng nhiu, phin ha, trVc  lqi khi xtr l, giãi quy& cOng vic lien quan dn nglsäi 

dan và doanh nghip. 
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3.2 V kkm tra, dánh giá tInh hInh t chi'c và hoat dông cia UBND ca'p huyn, 

UBND c4p xà. 

UBND huyn t chüc lng ghép vic kim tra tInh hInh t chirc và hoat dng 
cüa UBND cp xa va các phOng ban chuyên mon lng ghép qua các dçit châm diem 
chi s cãi cách hành chinh, kim tra vic thirc hin van hóa cong sâ tai cor quan. S 
luçrng don vj kim tra ti thiu là. 30% s luqng phông ban chuyên mon và UBND 
cap xa. 

3.3. V thtc hinphán c4o  quán ly 

UBND huyn thirc hin nghiêm các quy djnh v phân cp quãn l quy dnh tai 
Quyt djnh s 10/2014/QD-UBND ngày 04/4/2014 cüa UBND tinh Ninh BInh ye 
vic ban hành Quy djnh v phãn cp quàn l t chtrc b may và can b, cong chüc, 
viên chüc, lao dng tinh Ninh BInh. 

Hang nàm, Uy ban nhãn dan huyn du xây drng k hoach kiêm tra, dánh giá 
tInh hInh t chüc và hoat  dng cüa các phông chuyên mon và Uy ban nhân dan cp 
xa. Djnh k' hang qu, Uy ban nhân dan huyn tin hành thirc hin kiêm tra các don 
vi. M9i v.n d nay sinh du duqc Uy ban than dan huyn chi dao  giái quyt hiu 
qua. 

Thrc hin nhim vi phân cap quàn l gi&a UBND huyn vâi xã, thj trn, dam 
bâo tu'ong üng gifla nhim vii, th.m quyn, trách nhim, dng b vâi ngun hrc, phü 
hçip vói nAng krc cüa can b, cong chirc; dng th?yi, d cao vai trO chü dng, tinh than 
trách nhim, nâng cao näng lijc, tránh dun dy trách nhim giCia các ngành, các cap. 

3.4 Vic ddi mái phwong th&c lam vic, náng cao náng suá't, hiêu qua hoat 
d5ng cia UBND ca'p huyn, UBND cá'p xd. 

3.5 Tdng kAt, dánh giá mô hInh t chic và chát lztng hoat dóng cia chInh 
quyn djaphwong. 

3.6. Thtc hiçn cc' chl m5t cla, mçt tha lien thông 
TInh hInh trin khai và thrc hin cor ch mOt  cüa, co ch mt cüa lien thông tai 

U ban than dan cp huyn, ban nhân dan cp xA. 
- S don vi hành chInh cp xA thirc hién co ch mt cCra: 11/11. 
- Co sà 4t chit, trang thit bj cüa Bô phn tip nhn và trá kt qua cüa UBND 

huyn: gm 3 phông lam vic vài tng din tIch trên 80m2, 7 may tInh d bàn, 1 man 
hInh cam üng d tra ctru thu tic hành chInh, 1 may chU, 2 may diu hôa, 4 qut may, 
2 may scan, 4 may in, 1 may photo, 1 may quét ma vach. Tai trung tam Mt cCra lien 
thông di..rqc trang bj camera, h thong diu hoà nhit d, gh ngi dqi, gh ngM vit, 
nuâc ung, phông lam vic, các bang niêm y& các thu tiic giái quyt tai  Trung tam 
mOt cua dixqc sp xp khoa hçc, có hixâng dn cij th rô rang. 
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- Co sâ vt chAt, trang thit bj cüa B phn tip nhn và trá kt qua cüa UBND 

các xã, thj trAn trên dja bàn con thiu thn, chua dam bào theo quy djnh ti Nghj djnh 

61/2018/ND-CP ngày 23/4/20 18 cüa ChInh phü. UBND các xâ, thj trAn dâ khc ph1ic 
khO khan, dam bão giãi quyt cong vic hiu qua, thng su& không gay khó khãn, 

phin ha cho cá nhân, t chirc dn giái quyt cong vic. 

4. Cãi cad, c/,è d3 cong vy 

4.1. V xác djnh vj trI vic lam và ccr cá'u cOng chz'c, viên chz'c 

UBND huyn thrc hin dAy dü vic hoàn thin xây dirng bàn mô tã Cong vic 

và khung näng 1%rc cho tmg vj trI vic lam theo danh miic dâ duçic phê duyt. B trI 
dung theo vi trI vic lam và tiêu chuAn ngch cOng chirc thong rng vi bàn mO tà 

cOng vic, khung näng 1rc cüa thrng vi tn di vài cong chi:rc và dung tiêu chuAn chüc 

danh ngh nghip di vâi viên chirc 

4.2. Thtc hin các quy djnh v quán lj can b5, cOng chjc, viên ch&c 

- Tiêp luOn chuye'n, diu dç5ng. 

+ Tiêp nhn:02 viên chi.rc ngành giáo diic 

+ Diu dng: 01 viên chuc giáo d%ic 

- Khen thuOng: 

+ Khen thix&ng cho 10 tp th và 10 cá nhân CO thành tich phong trào xây dirng 

nông thôn mâi giai don 2016-2020 xã Ninh M 

4.3 V cong tác dào tgo, bi du'ãng can bó, cong chi'c 
Trong qu 1/2021, UBND huyn chua cir can b, cOng chüc, viên chüc di dào 

tao, bM duo'ng do các lOp duçic trin khai vào Qüy 11/202 1 tth di. 

4.4. V cOng ch&c cá'p xâ 

SIT Tiêu chI Tong so T' 1 % so vâi tng s Ghi chà 

1 
chüc 

S1uçngcánb,công 

cap xã 
211 

1.1 Skrçi'igcánbcApxa 112 53,08% 

1.2 
So h.rçmg cOng chirc cap 

99 46,92% 

2 

So lixçTng can b, cong 

chirccApxãdtchuAn 

theo quy djnh 

206 97,63 

S 

xã 

mOn, 

thii 

can b, cong chuc cAp 

dhxçvc bM duOng chuyên 

nghip vi (trong 

gian báo cáo) 

0 0 

5. Cal cách tài chInh cong 
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5.1. Thy'c hién dó'i mài cci ché' quán lj do'i v&i cc' quali h&nh chInh vâ dan v/ sc 
nghip cong 4p 

Thirc hin Nghj djnh s 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005 và Nghj djnh so 
117/2013/ND-CP ngày 07/10/2013 cüa ChInh phü v vic quy djnh chê d tr chü, tr 
chju trách nhim v sCr diing biên ch và kinh phi quân 1 hàrih chInh di vci co quan 
nhà nu6c. 

UBND huyn dã trin khai thc hin ch d tir chü, tir chju trách nhim v sir 
ding biên ch, các ccr quan, dcin vj dä tin hành rà soát lai  biên ch& dánh giá chtt 

luçing biên ch, sp xp, b6 trI biên ch dung ngràri, dung vic, dáng näng 1irc. Tt câ 

can b, cong chirc trong các cci quan, dcm vj du thng nht cao, thirc hin nghiêm 
tüc ch do tis chü, ti,r chju trách nhim, nhm ti& kim kinh phi d tang thu np cho 
can bô, cong chüc trên ca s& djnh mirc, tiêu chu.n, ch d dñng theo quy djnh hin 

hành. 

UBND huyn giao quyn ti chü cho 33/33 truô'ng mm non, tiu h9c Va trung 
h9c ca sO và các dn vj sir nghip cong l.p thuc UBND huyn. 

UBND huyn thirc hin t& vic khoán kinh phi hoat dng cho các phông ban 
chuyên mon tr1rc thuc Uy ban nhân dan huyn. Dng thñ tip tiic thirc hin quy ch 
chi tiêu ni b, quy ch quãn 1 tài san cong di vii c.p xã. 

5.2. Ddy manh xä hi hoá, huy dông các ngun 4cc chàm lophát trin giáo dyc 
và dào tao, y t dan s - kl hogch hoá gia dIn/i, t/J dyc, th thao tgi Uj ban nhân 
dan huyn, Uy ban n/ian dan xâ 

UBND c.p huyn, cp xa dã quan tam, dy manh  thu hut du ttr vào các lTnh 
vrc van hóa — xã hti nhix dmi giãn hóa TTHC trong vic thành 1p và hoat dng cüa 
các Ca s& giáo din e ngoài cong l.p, khuyn khich các cu sâ giáo diic cOng 1p tx chü 
tài chinh, tao  diu kin cho các doanh nghip thành 1.p các câu lac  b th thao r dja 
phucmg,... 

6. Xây ding và phát trin ChInh phü din tfr, ChInh phii s 
Thirc hin K hoach  1rng diing CNTT, xây drng ChInh quyn din tü, phát 

trin các djch vii do thj thông minh tinh Ninh BInh näm 2019 diicic ban hânh kern 
theo Quyt djnh s 22/QD-UBND ngày 05/01/2019 cüa UBND tinh; K hoach  si 
43/KH-UBND ngày 04/4/20 19 cUa UBND tinh Ninh BInh v vic thirc hin Nghj 
Quyt s 17/NQ-CP ngày 07/3/20 19 cüa ChInh phii; K hoach s 67/ KH-UBND 
ngày 15/5/2019 ciia UBND tinh trin khai thirc hin Nghj djnh 09/201 9/ND-CP; Van 
bàn s 06/UBND — VP6 ngày 03/01/2020 cüa UBND tinh v thc hin kin chi dao 
ciia Phó ThU ttràng ChInh phU VU Düc Dam v gui, nhn van bàn din tU. 

UBND huyn dä ban hành K hoach  s 07/KH-UBND ngày 16/01/2019 v 
üng diing CNTT trong hoat  dng cUa ca quan nhà nuOc huyn Hoa Lu nAm 2019; K 
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hoch s 50/KH-UBND ngây 11/4/2019 v thirc hin Ngj quyt s 17/2019/NQ-CP 

ngày 07/3/2019 cUa ChInh phU; Van bàn s 35/UBND-VP ngày 09/01/2019 cUa 

UBND huyn v vic thrc hin 2 kin chi do cüa Phó Thu ttthng ChInh phü VU Dirc 
Dam v gri, nhn van bàn din tü. 

Tir tháng 6 näm 2016 dn nay, UBND huyn dà triên khai cài d.t và hrnng 

dn sü dung phn mm quãn l van bàn dM tht cà các phông, ban, UBND các xä, thj 

trn trên dja bàn huyn dng thi dã k hcip dng chInh thrc si:r dçtng ph.n mm 

VNPT-iOffice vi VNPT Ninh BInh tr tháng 11 näm 2017. 

Dánh giá thirc trng, tInh hInh trin khai sir ding phAn mm QLVB (VNPT-

iOffice) tr ngày 19/6/2017 dn nay: 

H thng ph.n mêm QLVB VNPT-iOffice hot dng n djnh, hiu qua, dâ có 

352 ngithi sü ding. TInh hInh sü diing s van bàn di/dn và gri nhn van bàn dn các 

phông, b ph.n, dan vi trirc thuc thrc hin tt. 

- 100% các phông, ban, dan vj tr1rc thuc và UBNI) các xã, thj trn trên dja 

bàn huyn dâ duqc kt ni lien thông H thng phn mm Quãn l van bàn và diu 

hành VNPT-iOffice. Trong do: 

- T lê (%) van bàn di, dn di.rçc chuyn trên môi trtthng mtng(sir ding hoàn 

toàn van bàn din tü, không dung van bàn giy; song song trên môi trnng mng và 

qua du&ng cong van tr1rc tuyn) là trên 95% vuçlt 5% so vâi K hoch cüa UBND 

tinh d ra. 

- 100% các phông, ban, UBND các xâ, thj trn và các Ca nhân cO lien quan 

dtrâc cp ch& k s do Ban Ca yu ChInh phU cung cp; 

- 100% van bàn din tir g1ri di trên h thng phn mm du dixcic k,2 s; 

- 80% van bàn cp xà và các dan vj trrc thuc duçcc quàn l hen môi trung 

mng và thirc hin lien thông dn cp tinh. 
A, A A 

7. Ye ap diing ISO trong hoit d9ng cua UBND cap huyçn 
Näm 2020, UBND huyn dã ban hành Quyt djnh s 2162/QD-UBND ngày 

29/10/2020 v vic cong b H thong quàn 1 cht luvng phu hçip vth tiêu chun 

Quc gia TC\TN ISO 9001:2015 vi 08 tâi 1iu chung theo yêu câu tieu chuân; 207 

quy trInh giài quyt TTHC, darn bâo 100% TTHC thuc thrn quyn giài quyt cüa 

UBND huyn dang thirc hin thiic té theo h thng TTHC cia diiçxc cOng b chun 

hóa theo các Quyt djnh cUa Chü tjch UBND tinh. 
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Tin hành niêm yt cong khai tai  trii sâ UBND huyn bàn Cong bô H thng 
quãn l chit hiçng. ChInh sách cht luçing và mijc tiêu chat lixqng duçic phô biên den 
các phông ban chuyên mon thuc UBND huyn. 

8. TInh hInh triên khai xây dirng try s& co quan hành Chinh & da phuong 

Trong nhung näm qua không có UBND cp xâ di.rqc xây drng mói. Tuy nhiên 
có 11 trii sà UBND cp xà duçc cãi tao, sira cha khang trang hon, din tIch lam vic 

ccv bàn phü hcvp tiêu chun, djnh m1rc quy djnh v sr diing tr1i so lam vic vó'i các 

trang thit bj cAn thit, trng buOc hin di hóa dáp irng yêu cAu cài cách hành chInh 
cüa Nba nuOc vOi tOng kinh phi thirc hin: 23,054 t' dng. 

So UBND cAp xã Co phOng lam vic cOa B phn tip nhn và trá t qua duc 
xây dirng mOi là 06 xà. COn 1i 05 xâ cãi t?o,  sOa chüa tn diing 1i các cong trInh có 
sn hoc sO diing phông lam vic cüa tri sO UBND dê lam phOng lam vic cüa B 
phn tip nhn và trã kt qua. 

II. DANH GIA CHUNG 
1. Nh&ng iru diem 
NhIn chung, các hoat dng cài cách hành chinh qu I näm 2021 cOa Uy ban 

nhân dan huyn du barn sat ni dung và k hoch dã d ra. 

Cong tác cái cách TTHC, kim soát TTHC dircvc day mnh, to thun lçi cho 

nguOi dan, doanh nghip trong vic tip cQn TTHC và giao djch hành chInh vOi các 

ccv quan nhà ntthc. Ccv ch mt cOa, mt cOa lien thông thrcvc duy trI, phát buy hiu 
qua, chAt hrqng hoat  dng, nhn ctirçvc sr dng tInh üng h cüa các to chOc, Ca nhân 
kbi dn giái quyt các thu t1ic hành chInh. 

Vic sO diing chü k s& phAn mm iOffice dã giãm duçvc thOi gian gOi nhn 
các van bàn gii'ia các ccv quan, don vj; cong tác lãnh do, chi do ducic thirc hin 
nhanh chóng dáp Ong nhu cAu cAp thit cong vic. 

2. Nhfrng tim ti, hn ch trong thlrC hin Cai caCh hành ChInh 
Trong qua trInh thirc hin cong tác cãi cách hânh chinh, diu kin con ngithi Va 

CO sO vt chAt vAn chua dáp Ong dAy dO yêu cAu phc vçi cong vic là rnt trong 

nhung nguyen nhân dAn dn rnt s nhim vij câi cách hành chInh bj chtm tiên d, 
gay kho khãn trong vic thrc hin cãi each hânh chInh. 

III. PHUYNG HUONG, NHIM VIJ 

1. Thirc hin Kê hoch so 134/KFI-UBND ngày 23/12/2020 cUa UBND tinh 
Ninh BInh v cái cách hành chinh näm 2021, K hoch s 75/KH-UBND ngày 
15/7/2020 cUa UBND huyn v cãi each hành chinh näm 2021, UBND huyn tip tic 
trin khai thrc hin ccv ch mt cOa, ccv ch m,t cOa lien thông theo quy djnh t?i  Nghj 
djnh sim 61/2O18LND-CP ngày 23/4/2018 cOa ChInh phO v thirc hin ccv ch mt cOa, 
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mt cCra lien thông trong giâi quyt thu tiic hành chInh. Tp trung chi do rà soát vá 
cãi cách mnh me các thu tic hành chinh, tto môi tnthng thun 1çi nht cho san xut 
kinh doanh cüa doanh nghip và nhu cu chInh dáng cUa ngtrôri dan, kiên quy& chng 
nhting nhiu, phin ha trong giãi quyt cáo thu tic hânh ohInh. 

2. Thirc thi các phixang an dan gián hóa thu tc hành chInh. Tp trung dAy 
mnh cái cách hành chInh gn vOi tang clr&ng i'rng dicing cong ngh thông tin trong 

quán 1 và nâng cao hiu qua cung cAp djch vi cong trirc tuyn müc d 3, 4. Thic 

hin tip nhn và trã kt qua qua dch vi buu chInh cong Ich. 

3. Tang cithng cong tác thông tin tuyên truyn, kim tra vic thirc hin cong 

tác câi each hành chInh tai  eác cci quan, dan vj, xA, thj trAn. 

Trên day là kt qua thirc hin cong t4c cal each hành chInh qu I näm 2021 cüa 

Uy ban nhân dan huyn Hoa LuJ. 

Noinh?mn: 
- So Ni vu; 
- Liru: VT, N V. 

TM. UY BAN NBAN DAN 
CHU TECH 

Büi Duy Quang 





Phi hc 
BAO CÁO CAI CACH HANH CHINH CUA UBND CAP HUYIN HOA LIX 

(Ban hành kern theo Báo cáo sd:  4  /BC-UBND, ngày "P(Tháng 3 närn 2021 cia UBND huyn Hoa 

Stt 
Chi tiêu th6ng kê Kêt qua thông kê Chi chñ 

(Sfr dung hong k> báo cáo hang 
quy, 6 [hang, narn) 

. 

Don vi tinh 
• A 

So lieu 

1 
Cong tc 
CCHC 

chi thio diêu hành 

1.1. K hoach CCHC cüa tinh 

1.1.1. 
Sd nhiêm 
hoach 

vu dtccic giao trong kê 
nhiernvu 

1.1.2. So nhzern vu da hoan thanh nhiçrn vy 

Các nhim viii duçrc thirc 
hin thrng xuyen và khi có 
Quyt dinh cUa UBND tinh 

A ye viçc si.ra doi, bo sung, 
thay th, bãi bô TTHC 

1.1.3. Sd nhiêrn vu chua hoàn thành 

1 2 
K hoch 
huyn 

CCHC cüa UBND 

1.2.1 
Sd nhiérn 
hoçzch 

vu du'ov giao trong kê 
. nhiemvu 19 

1.2.2 Sd nhirn vy dã hoàn thành nhim vy 10 
Các nhiêm vu di.rgc thrc 
hen thi.thng xuyên, djnh k' 
hang tháng phãi báo cáo 

1.2.3 Sd nhiêrn vu chira hoàn thành nhirn vy 
Là các nhim vu theo ké 
hoach thirc hin vào qu 
11,111 và IV 

1.3 
S van bàn 
hanh 

chi dao CCHC dã ban 
Van ban 2 

1.4 KirntraCCHC 
1.4.1 Sd don vi dà kirn tra 

1.4.2 Sd vdn d phát hin qua kidrn tra 

Sd vdn dphát hin dãxt'rl 

xong 

144 
Sdvdndpháthinchu'ax&lj 
xong 

1 
Thirc hin nhim vii UBND tinh, 
ChU tjch UBND tinh giao 

1.5.1 Tdng sd nhirn vy du'Qc giao - - 12 



1.5.2 
Sd nhiém vu dã hoàn thành dzng 
han 

12 

1.5.3 
Sd nhiêm vu dã hoàn thành 
nhung qua hgn 

1.5.4 Sd nhim vu chiza hoàn thành 

1.5. 
T chirc di tho?i cüa iãnh do 
vi ngi1i dan, cong  dng doanh 
nghip 

Không = 0 

12 

Hang tun, lãnh do huyn 
to chirc tip dan t?i  trii sâ Co 

quan (1 tu.n/1 thn) Co = 1 

2.  Cãi cách th ch 

2.1. 
S VBQPPL dã ban hànhltham 
mi.ru ban hành 

Vänbãn 0 

2.2. 
S VBQPPL dã kim tra theo 
thAm quyn 

Van bàn 0 

2.3. S VBQPPL dã rà soát Van bàn 18 

Là các van bàn quy pham 
pháp 1ut cüa huyn tus nãrn 
1992 dn nay 

2.4. 
S VBQPPL dä kin nghj xCr 1 
sau kim tra, rà soát 

Van bàn 0 

2.5. 
S VBQPPL có kiên nghj xir 1)" 
dä di.rqc xcr 1 xong 

Van bàn 0 

2.6. 
S VBQPPL có kin nghj xCr 1 
chira duc xir 1 xong 

Van bàn 0 

3.  Cal each thu tiic hành chInh 

3.1. 
TMng kê TTHC thuc thtm 
quyên giãi quyet cüa Co quan 

3.1.1. SdTTHCcóngbdm&i Thttyc 0 

3.1.2. Sd TTHC bãi bó, thay thE Thi tyc 0 

3.1.3. Tdng sd TTHC dang có hiçu lyc Thz tyc 234 

3.2. V.n hành Cng djch vii cong 

3.2.1. 
Sd TTHC dâ cp nht, cong khai 
trên Cdng D VC quOc gia 

Thz tuc 234 

3 2 2 
Sd TTHC m&c d 3 và 4 dã tIch 
hctp len Cdng DVC qudc gia 

Thu tuc 200 

SYrHCmircd3: 121 S 
TTHC mirc do 4: 79 

3.2.3. 
SO TTHC dc tIch hcip dich vi 
thanh toán tr,!c tuyén. 

Thi tyc 234 

Thirc hin Co ch mt cira, mt 
cCra lien thông 

3.3.1 
S TTHC thirc hin co ch mt 
ci.ra -- 

234 

4 



3.3.2 Sd TTHC lien thông cImg câ'p Thu tyc 0 

3.3.3 
Sd TTHC 
cap chinh 

lien thông giti'a các 
quyn 

Thu tyc 

T l TTHC 
quy trInh 

dã dtrcrcphê duyt 
nçi bç5 

100 

234 TTHC dang có hiu 1rc 

Tj lé quy 
TTHC dâ 

trInh nç5i b3 giái quylt 
du'o'c dién t& hóa 

% 100 
234 TTHC dang cO hiu lirc 

3.4. Kt qua giãi quy& TTHC 

3.4.1. 
TléhcscrTTHCdo UBND 
huyçn/thành phd dIp nh2n ducrc 
,giái quylt ding hçn 

% 100 

3.4.2. T lê h sa TTHC do UBND 
huyn/thành phó tip nhn giâi 

% 0 

4. 
Cãi each t chü'c b may hànli 
chinh nhà nu'óc 

4.1. Ca câu to chirc b may 

4.1.1. Sdphông chuyên mon trrc thu5c 
Cci quan, dmi 
vj 

Van phông HDND&UBND 
huyn; phông LDTB&XH, 
Thanh tra huyn; phông Ni 
vi; phông TNMT; phàng 
Tài chInh; phông KTHT; 
phOng NNPTNT; phông 
VHTT; phông GD&DT; 
phông Tti pháp. 

4.1.2. Sd chi cyc, ban và twang dtrcrng 
Cci quan, don 
vi 

4.1.3. 
Tdng sd 
lip thuc 

don vi sy' nghip cOng 
cc' quan 

Cci quan, d 
39 

33 dan vj SNCL ti 11 xã, 
thj trn; Trung tam 
GDNN&GDTX; Trung tam 
VSMTDT, Trung tam VH-
TT&TT; Trung tam phát 
trin qu5' dat, Trung tam 
djch vi,i nông nghip; Ban 
QLDA du tix xây dirng. 

4.2. S 1iu v biên ch Cong chirc 

4.2.1. 
Tong sd 
trong nàm 

biên chl dUQC giao 
Ngw&i 72 



4.2.2. 
Tdng sl biên chl có mt tai thai 
dilin báo cáo 

Ngztcri 66 

4.2.3. 
SI hQp dng lao d5ng lam viêc 
tgi ccr quan 

Ngw&i 

4.2.4. 
S biên ché' dã tinh giOn trong kj) 
báo cáo 

Nguài 0 

4.2.5. 
Tj) 1phIn ti-am biên c/il dâ tinh 

, 
gian so vc.ri näm 2015 

% 10% 
Nãm 2015, biên ch giao 80 
ngui. 

4.3. 
S ngu?ii lam vic hung li.rong 
tir NSNN t?i  các dan vj sir nghip 
cong 1p 

4.3.1. 
Tdng so' ngu'ài lam vic dztcrc 
giao 

Ngzthi 1090 

4.3.2. Tdng so' ngithi lam vic có mgt Ngttài 1059 

4.3.3. 
SI ngu'ài da tinh gián trong k 
báo cáo 

Nguài 2 

4.3.4. 
Tj) l % da tinh gián so v&i närn 
2015 

5. Cal cách ch d cong vi,i 

5.1. 
Vj trI vic lam cüa cong chirc, 
viên chirc 

5.1.1. 
Vicphê duyt vj trI vic lam cza 
cctquantheoquydjnh 

Quyt djnh s 1788, ngày 
21 tháng12näm2017 

5.1.2. 
SI dcin vi str  nghiêp trrc thu5c 
dâ diric phê duyt vi trI vic lam 
theo quy djnh 

0 

5.1.3. 
SI co quan, to' chá'c có vi phgm 
trong thy-c hin vj trI vic lam 
phát hin qua thanh tra 

5.2. Tuyn dçing cong chirc, viên chirc 

2 1 
SI cOng ch&c ducrc tuyln dung 
(thi tuyln, xét tuyln,) 

Ngtrài 

5.2.2. 
51 cOng ch&c dtrc tuyln dung 
theo trtràng hp dc bitt. 

Ngtthi 

2 3 
SI viên chzc dtrc tuyln dung 
(thi tuyln, xét tuyln). 

Ngzrài 

5.2.4. 
so' viên cht'rc du-ctc tuyên dung 
theo triz&ng hçxp dc bitt. 

Ngw&i 



S lieu v 
lãnhdao 

b nhiêm Cong chirc 

5.3.1. 
Thu'c hiên tuyn chQn, bd nhim 
iânh dao qua thi tuyn 

Ngzthi 

5.3.2. 
Sd lnh dgo cá'p huyn duc bd 
nhim mái trong nám 

Ngu-&i 

5.3.3. 
Sd k!nh 
huyçn ducic 
na/n 

dgo cá'p phông thuôc 
bd nhiçm mài trong Ngtr&i I 

Chánh Van phông 
HDND&UBND huyên 

5.4. 
S lieu v 
cong chrc 
quyn,) 

xCr 1 k' 1ut can b, 
(cá v Dáng và chInh 

5.4.1. Sd lânh dgo cá'p huyn bj kj.' lut. Ngerài 

5.4.2. 
sd lanh dao cá'p phông thu5c 
huyn bj lut 

Ngw&i 

Sd cong ch&c thuc huyn bj 
luát 

Ngwài 

5.4.4. 
Sd nguài lam vic hwôig hrang 
tzTr NSNN tgi dctn vj SNCL thu5c 
ccrquan b/ kj)lut 

Ngtthi 

6. Cal cách tài chInh cong 

6.1. 

S don vj 
thuc hiên 
thu?mg xuyen 
k dn thyi 

SNCL thuc co quan 
tix chü 100% chi 

và chi dAu tu (lüy 
dim báo cáo) 

D 2 

Trung tam v sinh môi 
truông do thj và Ban quán 
1 dr an du tu xây dirng 

6.2. 

S6 dan vj 
dã thirc hin 
thuO'ng xuyên 
dim báo 

SNCL thuc co quan 
tu chU 100% chi 

(lüy k dn th?yi 
cáo) 

Dan vi 1 

Trung tam v sinh môi 
trung do thj 

6.3. 

S dan vj 
dã thirc hin 
thung xuyên 
dim báo 

SNCL thuc co quan 
tir chü mtph.n chi 

(lay k den th?yi 
cáo) 

Don vi 37 

33 dan vj SNCL tai  11 xã, 
thj trn; Trung tam 
GDNN&GDTX; Trung tam 
VH-TT&TT; Trung tam 
phát trin qu5 dAt, Trung 
tam djch vi nông nghip. 



6.4. 

S dan vj SNCL thuc ca quan 
do nhà ni.râc dam báo 100% chi 
thung xuyên (luy kê den thôri 
dim báo cáo) 

Dan vi 0 

6.5. 

S lucing dan vj SNCL thuOc ca 
quan dã chuyn di thành cong ty 
c phn (luy k dn thai dim 
báo cáo) 

D 0 

7. 
Xây diyng và phát trin ChInh 

., 
phü din tfr, ChInh phu so 

7.1. Ca quan dugc cAp chi:rng thu s 

Chi.ra=0 

2 
Dang lam = 

Hoàn thành = 
2 

7.2. 
S6 lieu v trao di van ban diên 
t1r 

7.2.1. Tdngsó'VA'NBA'NDI Vänbán 11814 

Trong 
do 

Tj lç van ban du'crc gi'i hoàn 
toàn d1th1 dgng din tzr (St dyng 
chü' kj so', ch&ng thir s6 và gii 
trên mOi trlr&ng diên t&) 

% 100% 

Tj. l van ban du'cic gi'i hoàn 
toàn du'&i dczng din ti' và song 
son,g vái van ban gidy 

% 

7.3. 
Thirc hin kt ni lien thông vâi 
H thng thông tin mt cura din 
tCr 

Khong = 0 

0 
CO1 

7.4. Djchvcôngtrirctuyn 

7.4.1. 
Tdng sO' TTHC cling ca'p trrc 
tuyên mác do 3 

77'HC 121 

7.4.2. 
Tdng s TTHC cung ca'p trtc 
tuyên m&c d5 4 

TTHC 79 

7.4.3. 
Tj l h Sc' x& 1j tryc tuyé'n m&c 
d53 

% 

7.4.4. 
Tj lç h sa xilj tryv tuyn m&c 
d54 

% 
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