
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN HOA LU' Dc 1p - Tir do - H.nh phñc 

S:  52fr  /BC-UBND Hoa Lu', ngày/tt tháng 12 nàm 2021 

BAO CÁO 
Cong tác cãi cách hành chInh nám 2021 

I. CONG TAC CHI DO, IMEU HANH 
1. ye k hoch cãi cách hành chInh 

UBND huyn xây dçrng K hoach s6 78/KH-UBND ngày 15/7/2020 cüa 
UBND huyn Hoa Lu ye cài each hành chInh nàm 2021 cüa huyn theo huOng dan 
cüa B Ni v1i, S Ni vy, dng thñ chi dto các xã, th trân xây dirng Kê hoch cái 
cách hành chInh cüa don vi. 

Can cir vào nhim vi ducc giao the phông, ban, don vj chü dng tham muu 
to chirc thirc hin hoàn thành the nhim vi duçc giao; dông thai chi do các phOng, 
ban, don vj và UBND các xã, phu?ing triên khai thirc hin nghiêm tue các ni dung, 
nhiêm vu kê hoach cãi each hành chInh nàm 2021. 

T chirc trin khai, thrc hin các nhim vit trong K hoich so i 34/K}1-UBND 
ngày 23/12/2020 và Kê hoach so 38/KH-UBND ngày 10/3/2021 cüa UBND tinh 
Ninh BInh và to chirc thirc hin hoàn thành các nhim vçi duçyc giao trong qur JJJ 
nàm 2021. 

2. V to chtrc chi dio, diêu hành 

Can cü các ni dung thirc hin tai  k hoach cài each hành chInh nàm 2021 cüa 

tinh, huyn, UBND huyn dã chi dto CáC co quan chuyên môn, UBND các xä, th 

trn tip t1ic thirc hin nghiêm the nhim vi cal each hành chInh, dng thai khc 

phic nhüng htn ch con tn ti, trong do tp trung nâng cao t 1 tip nhn và xü 1' 

djch vii cong trirc tuyn müc d 3,4; tang cumg vic gri, nhn van bàn din tr qua 

H tMng quán l' van bàn iOffice; cong tác tip nhn h so và giãi quyt TTHC trên 

H tMng thông tin rnt cüa din ti1. 

Hang tháng, UBND huyn t chüc h9p giao ban, trong do cãi each hành chInE 

là mt trong nhU'ng rnãng dugc dem ra tháo luan,  dánh giá vic thirc hin nhim vii 

cãi each hành chInh hang tháng, qu và chi ra nhim vi trong thai gian tui. 

3. V cong tác tuyên truyn cãi each hành chInh 
UBND huyn giao Dài Truyên thanh ph6i hçp vOi các don vj dy manh 

thông tin, tuyen truyn các ni dung, nhim v, k hoich cãi each hành chinh cüa 

huyn. Dng thyi yêu cu UBND các xã, thj trân thông tin, tuyên truyn, ph bin 

các van bàn v cái cách thu tçtc banE chInh; trInh tir giái quyt các thu tic hành 

chInh theo co ch rnt cira xã, thj trn, co ch rnt cra lien thOng 0' huyn. 
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UBND huyn dã treo bang don, biu ng tuyên truyn cãi cách hành chinh a 
b phn mt ci:ra, mt cüa lien thông và duang trtic chInh cüa huyn. 

II. KT QUA THI)C HIEN 
1. Ye cãi cách the chê 
a) Xáy d'ng vâ ban hành các van ban quy phqm pháp luqt cia H5i ctóng 

nhân dan và UBND cdp huyn 
Vic xay dirng và ban hânh van bàn quy phrn pháp 1u.t luôn duçic UBND 

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

Trong näm 2021, không có van bàn quy phrn pháp 1ut nào du'c ban hành. 
b) Rà soát van ban quy phgrn pháp lut cia Hi ddng nhán dan vâ Uj' ban 

nhân dan cdp huyn 
Các van bàn quy phm pháp 1u.t do Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan 

huyn ban hành du duçyc rà soát djnh ki. 

c) T cht'rc thcc hiçn và kie2,n Ira viçc thrc hiçn các van ban quy phgrn pháp 

lugt tgi H3i &ng nhdn dan và Uj' ban nhân dan cap huyn, cap xã 
Các van bàn quy phrn pháp 1ut tti HDND vâ UBND huyn, xa, th trn 

duçic trin khai thirc hin mt cách nghiêm t1ic, dy du, kjp thai và dung quy dnh. 
Dng thOi UBND huyn cüng t chüc kim tra vic thirc hin các van bàn quy 
pham pháp 1ut d phát hin các vn d phát sinh. Qua do có phuong an xi:r 1' kp 

thai. 

2. Cal each thu tue hành chlnh 
a) Kiém soát viéc ban hành mó'i các tht tyc hành chinh thuc thdm quyn 

cia HDND và UBND cá'p huyên. 
UBND huyn dã chi do Van phông HDND&UBND huyn tiêp tiic phôi hçip 

vâi các cc quail, dcm vj có lien quan thirc hin K hoich kim soát thu tçic hãnh 
chInh nàm 2021, trong do tp chung chü yu rà soát, don giãn boa các thu tiic hành 
chInh thuc thm quyn giài quyt cüa UBND huyn; Van phông HDND và UBND 

phéd hçp vOi các Co quan chuyên mon thuc UBND huyn và UBND các xã, thj trân 
tin hành rà soát thu tic hành chInh theo các quyM dnh cOng b& bài bO, sua doi, bô 
sung các thu tic hành chInh cüa UBND tinh Ninh Bjnh dã ban hành. 

b) V rà soát, dánh giá và thi.rc hin các quy ctjnh v dan gián hoá thi tyc 

hành chInh 
- UBND huyn dã ban hành k hoch rà soát, dánh giá thu tic hành chInh 

theo quy djnh t?i  Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngây 08/6/2010 cua ChInh phü v 
vic kim soát thu tic hành chinh; Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07/8/20 17 v 



3 

süa di, b sung mt s diu v kim soát thu tic hânh chInh. Các vn d phát hin 
sau rà soát ducic UBND huyn nghiên c1ru, xü 1' dit kt qua cao. 

- UBND chi dao  các co quan chuyên môn, UBND các xã, thj trn tip tic 
thrc hin dorn gián hoá thu tiic hành chinh theo quy djnh cüa ChInh phu và d xut 

phixcing an dcin giàn hóa, t.p trung vào nhüng lTnh vçrc: Tài nguyen và Môi trung; 
linh wc Lao dng - Thuo'ng binh và Xã hi, Tu pháp, Giáo dc và Dào tao... 

- Vic cong b& cp nht thu ttic hành chInh. 
Sau khi có Quy& djnh cüa UBND tinh Ninh BInh v vic cong b thu tjc 

hành chInh m9i ban hành; thU tiic hành chInh duçic sUa di, b sung, thay th thuc 
thm quyn cUa UBND huyn, UBND huyn dä can cU vào tInh hinh thirc t ti dja 

phiro'ng d áp diing thu tic hành chInh mdi. 
- Tii Trung tam mt cUa lien thông cUa UBNID huyn, Bô phn tip nhn và 

trá kt qua cUa UBND các xã, thj trn dã duy trI horn thu gop , phân cong trách 
nhiêm Cu th cho can b, cOng chUc tnrc theo döi ghi nhn thông tin, nhftng gop ' 
cUa cong dan, cOng khai s6 din thoai và dja chi email tip nhn các ' kin dóng gop 
cUa th chUc và cong dan. Trong qu III, trên dja bàn huyn không có phãn ánh, kin 
nghj cUa cá nhân, t chüc d6i vâi thu tiic hành chInh. 

c) Ve cong khai tht tyc hành chinh 
Tii Trung tam mt cUa lien thông cUa UBND huyn, B phn tip nhn và 

trá kt qua cUa UBND các xã, th tr.n trong huyn dã thirc hin nghiêm tUc vic 
niêm yt cong khai các thU tiic hành chInh, biu mu, h so', quy trInh giái quy&, 
thai gian giái quyt cong vic, mUc phi, 1 phi thu di v9i trng linh vrc. Cong khai 
các s6 din thoai, chUc danh, ten tui cUa can b, cong chUc trirc tip giãi quyt 
cong vic trong các giao djch hành chInh giUa cor quan vi t chUc, cOng dan và 
gia Co quan hành chinh vOi nhau theo dUng quy djnh tai  khoán 2 Chi thj s 
3 2/2006/CT- TTg. Vic them yt, cong khai dam báo d quan sat, thun tin cho 
viêc tra ciru cUa cá nhân, t chUc. 

UBND huyn dam bào 100% thU t'çc hành chInh duçic cOng khai trén cng 
thông tin din tir cUa huyn. 

d) Viçc td cht'rc lam vic vào ngày thz' Bay ('ct'i twcrng theo quy ct/nh tgi 
Quyèt ct/nh s 14/2010/QD-TTg ngày 12/02/2010 cüa Thu tztO'ng ChInh pht và 

Quyt ct/nh s 20/20]0/QD-UBND ngày 25/10/2010 cta U) ban nhán dan tinh 

Ninh Blnh) tii Uj ban nhán dan ccp huyn, U' ban nhân dan cp xd. 

Thirc hin th&i gian lam vic tai  Trung tam mt cUa lien thông thuc UBND 

huyn là 5 ngày/tun, B phn tip nhn và trã k& qua tai  UBND các xä, thj trn là 
6 ngày/tuân, (k cá ngày thU Bay). Vic thirc hin lam vic ngày thU 7 to diu 
kin thun lçii cho t6 chUc, cá nhân khi xU cong vic. 
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3. Cãi cách t chfrc bI may hành chInh nhà nu'ó'c 
3.1. Rà soát vt vj trI, c1zic náng, nI,im vii, quytn hzn, co' câu to chá'c, 

bién ch cüa L3 ban nhân dan cp huyn, Uj ban nhân dan cap xã 
- TInh hInh trie2n khai các quy d/nh cia ChInh phi, các bç5 ye to chz'cc b 

may: 
Vic kin toàn t chirc b may theo huàng lam rO chcrc nãng, nhim vii cüa 

co quan hành chInh nba nuó'c, di mói phucmg thrc lam vic và khc phic sr 
chng chéo chirc nàng, thm quyn, th ch boa các quy djnh v l li, phrnmg 
pháp lam viêc cüa tap th, cá nhân, nht là các quy djnh v phi hçip cong tác giira 
các ca quan hành chInh vi nhau. fy mnh rà soát d kjp thñ chn chinh và nâng 
cao hiu qua t chirc và hoat dng cüa các Ban Chi dao. 

- TInh hInh quán 1j bién ché' cza UBND huyn, UBND các xd, thj fran: 
UBND huyn thirc hin vic quán 1 biên ch theo dung quy djnh cüa pháp 

lutt và phân cp cüa UBND tinh. Can dir vao biên ch, s luçing ngui lam vic 
duic giao, UBND huyên thrc hiên phân b biên ch cong chiirc, s luçmg ngui 
lam vic cho các co' quan, dan vj dam báo hçp lr d thirc hin và hoàn thành tot 
nhim vi duçc giao. 

- TInh hInh trie2n khai thy'c hiçn quy ché' lam vic cüa Uj' ban nhân dan 

huyçn, Uji' ban nhân dan xä, dii tré'n: 

Vic trin khai thrc hin quy ch lam vic cüa U' ban nhân dan cp huyn, 
Ur ban nhân dan cp xã: Can dir Quyt dnh s6 75/2006/QD-TTg; s 76/2006/QD-
TTg cüa Thu trnirng ChInh phü v ban hành quy ch lam vic mu cüa UBND 
huyn, UBND các xã, thj tthn. UBND huyn và UBND cad xã, thj trân dã xây 
dimg, ban hành va thirc hin quy ch lam vic theo quy ch mu cüa ChInh phü. 

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

Cp xA: Sau khi triên khai Quy ch lam vic cüa UBND cap xã, thj trân 
UBND huyn tip tic thuô'ng xuyên h1thng dn cad xã, thj trn bi duâng can b là 
ur viên üy ban, can b chuyên môn, tang cuo'ng cOng tad kim tra tü' do UBND các 
xà, th trn dA tr giác chü dng thrc hin nghiêm tue quy ch lam vic. 

- Vic thitc hin quy ché' van hóa cOng sO, quy tc ng xü' cia can b, cOng 
cht'rc, viên cht'cc: 

Tip tiic chi dao  các co quan chuyên mon thuc UBND huyn, UBND các 
xã, th trAn thc hin t& Quy ch van hoa cong s, Quy thc iirng xü cüa can b, 
cong chiirc, viên chiirc và hiu qua sir diing thai giô lam vic. UBND huyn giao 
cho Thir triRrng cãc co quan chuyën mon thuc UBND huyn, Chir tjch UBND các 
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xã, thj trn duy trI thçrc hin nghiêm tüc quy ch. Dng thô'i giao cho phông Ni vi 
phi hçip vài Van phông HDND&UBND huyn giUp UBND huyn theo dôi, don 
dc và ththng xuyên kim tra vic t chirc thrc hin cac quy ch trên tai  các cci 
quan chuyên mon thuc UBND huyn và UBND các xã, thj tr,n. Dac biet quan 
tam dn thai d, tác phong lam vic c1ia can b, cong chüc, viên chirc trong vic 
giái quy& cong vic vi cOng dan, th chirc dn quan h cong tác. 

- Vic náng cao hiu qua th dyng thai già lam vic. 

Tip tiic thirc hin các van ban huó'ng dn chi dao  cüa tinh, các ca quan 
chuyên rnôn, UBND các xã, thj trn chp hành nghiêm gi gic lam vic, deo the 
cong chüc, viên chirc; thrc hin diiing quy djIIh van hóa hi hop; nghiêm cam sir 
dçtng mçru, bia, d ung có cn trong gi lam vic, nghi trua cüa ngày lam vic, 
ngày trirc; không dánh bac  duOi mi hInh thüc; nghiêm dim 1çi dung chüc näng, 

nhim vii d gay nhüng nhiu, phin ha, triic l?i  khi xir 1, giãi quyêt cOng vic lien 
quan dn nguii dan và doanh nghip. 

3.2. V thrc hin phân cap qudn lj 

UBND huyn thirc hin nghiêm các quy djnh v phân dip quán l quy djnh 
tai Quyt djnh sé 10/2014/QD-UBND ngày 04/4/2014 cüa UBND tinh Ninh BInh 
v vic ban hành Quy djnh v phân dip quán 1 t chüc b may và can b, cong 
chirc, viên chüc, lao dng tinh Ninh Binh. 

Hang näm, Uy ban nhân dan huyn du xây drng k hoach kim tra, dánh 
giá tInh hInh t chrc và hott dng cüa các phông chuyên mon và Uy ban nhân dan 
dip xã. Djnh k' hang qu, Üy ban nhân dan huyn tin hành thc hin kim tra các 
dan vj. MQi vn d nay sinh du thrçc Thy ban nhân dan huyn chi dao  giãi quyt 
hiu qua. 

Thrc hin nhim vli phân cap quán l giüa UBND huyn vth xä, thi trn, 
dam bão tuo'ng irng gicra nhim vii, thm quyn, trách nhim, dng b vth ngun 
hrc, phü hçp vi nàng lirc cüa can b, cong chirc; dng thi, d cao vai trO chü 
dng, tinh thn trách nhim, nâng cao nàng li,rc, tránh dun dy trách nhirn giüa cac 

nganh, các dip. 

3.3. Thrc hin co' ch m3t cüa, m3t cü'a lien thông 
TInh hInh trin khai và thirc hin ca ch rnt c1ra, ca ch mt c1ra lien thông 

tai Ui ban nhân dan dip huyn, U ban nhân dan dip xã. 
- S dan vj hanh chInh dip xä thrc hin ca ch mt c1ra: 11/11. 
- Ca s 4t cht, trang thit bj cüa B phn tip nhn và trã kt qua cüa 

UBND huyn: gm 3 phông lam vic vOi tng din tIch trén 80m2, 7 may tmnh d 
bàn, i man hInh cam 11ng d tra cuu thu tçic hanh chInh, 1 may chü, 2 may diu 
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boa, 4 quat may, 2 may scan, 4 may in, 1 may photo, 1 may quét ma vich. Tai 

trung tam Mt cra lien thông ducc trang b camera, h th6ng diu hoà nhit d, 

gh ngM dqi, gh ngM vit, nuó'c u611g, phông lam vic, các bang niêm yt các thu 
tiic giài quyt tai  Trung tam mt cüa dugc sAp xp khoa h9c, có huO'ng din cii th 
rô rang. 

- Co s vt chat, trang thit bj cüa BO phn tip nhan và trã kt qua cüa 

UBND các xã, th trAn trên dja bàn con thiu than, chua dam bâo theo quy dnh tai 

Nghj djnki 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü. UBND các xã, thi trân 

da khAc phiic khó khan, dam bào giái quyt cong vic hiu qua, thng suôt không 

gay khó khàn, phin ha cho Ca nhân, th chüc dn giái quyt cong vic. 

Biu tng hçrp kt qua giãi quyt cong vic cüa B phn tiêp nhn và trã 
kt qua (Theo bku a'Inh kèrn) 

4. Xây drng và nâng cao chat llrQng di ngü can b, cong chü'c, viên 
chfrc 

4.1. Vt xác djnh vj trI vic lam và co' ctu cong chác, viên chá'c 
Vic xây drng và phê duyt co cAu cong chirc, viên chüc theo vj tn vic 

lam, trong do nêu rO kt qua co CâU cong chüc, vien chirc duçc phê duyt và müc 

do thirc hin co cAu Cong chtrc trên thuc t cüa U' ban nhân dan cAp huyn, cAp xã. 

4.2. Vê cOng chá'c cap xã 

Thirc té so 1u9'ng, chAt luçrng di ngü can b, cong chrc cAp xA trên da bàn: 

- Tng s can b, cong chirc cAp xã trên da bàn: 211, trong do: 112 can b, 

99 cong chirc. 

- S 1ung, tr l % can b, cong chüc cAp xà dat  chuAn theo quy djnh: 

206/211, dat  97,63%. 

4.3. Thyc hin các quy ttjnh ye quán lj can b3, cong cháv, viên chüv 

* Vecóngtáccánb5: 

Thrc hin Thông báo cüa Ban T1urng vij Huyn üy Hoa lii' ye cong tác 
can b, UBND huyn cij thA: 

- COng chirc: B nhim 04 cOng chü'c , b nhim 1i 03 Cong chuc, tip nhn 
diu dng bô nhim 01 cong chirc. 

- Viên chuc: b nhim 02 vien chicc, diu dng b nhim 02 viên chrc, kéo 
dài thii gian b nhim 01 viên chirc. 

- Diu dng và b nhirn : 39 can b quãn lr các tm&ng THCS, Tiu h9c, 

trong dO: 

+ Hiu tru&ng: 15 ngui. 

+ Phó Hiu trueing: 24 ngithi. 
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* Ve tuyé'n ditng: 

+ Tuyn dçing theo hinh thirc xét tuyn d6i vâi 15 viên chüc. Trong do: Mrn non: 
03; Ti&i hoc: 08 (giáo viên vAn hóa 07, giáo viên th diic 01); Tmng tam giáo dic nghê 
nghip- giáo d'çic thithng xuyên: 04 

* Tiêp nhn: 15 viên chirc ye cong tác tai  ngAnh Giáo dc và DAo tao  huyn. 
* Diu dng: 02 viên chic ngành Giáo dc và dào tao. 

* Thu'c hiên ché', chInh sách d'é'i vói can b5, cong chz'c, viên chtc: 

- Giái quyêt tinh giAn biên ch theo Nghj djnh s 108/2014/ND-CP, Nghj 
dnh s 113/2018/ND-CP d& vâi: 02 viên chirc. 

* V khen thuâng: Tip tic chi dao  th'çrc hin tt cong tác thi dna, khen 
thu&ng trên dja bàn huyn. Cong tác thi dua khen thu&ng dA co nhiu d,i mri, thit 
th?c hiu quA, chii tr9ng dn chtt luqng và d.c bit quan tam khen thu&ng cho 
ngithi lao dng trirc tip các phong trào thi dua duçic trin khai sâu rng, tao  dng 
1rc, khi th cho các cA nhân, c quan, dn vj và cAc tang lap nhân dan ra süc thi 
dua phn du khc phic , dat k& quA tIch crc trên các 1mb vrc. Trong 11Am dA phát 
dng thrc hin thing igi nhim vii phAt trin kinh t xã hi nAm 2021 , phát dng 
dçxt thi dua cao dirn t chirc thAnh cong cuc btu Cu dai biu quc hi khóa XV và 
dai biu HDND cAc cp nhiêm kST 202 1-2026. 

Trin khai thirc hin Chi thj 1 0/CT-UBND tinh v phát dng thirc hin thAng 
lçii nhirn vi kinh t- xA hti hAng nAm vA K hoach 5 11Am 2021-2026 theo nghj 
quyt dai  hi  dai  biu 1n thu 23. T chirc thirc hin phong trào thi dua" CA niiac 
doAn kt, chung s1rc dng lông thi dua phông, chng chin thng dai  djch covid, 
phAt dng dç't thi dua cao dim chào mCrng k' nim 30 11Am tái l.p tinh Ninh BInh. 

Trong 11Am 2021 UBND tinh dA tang cOr thi dua xut sc cho 9 tp th, 21 cA 
nhân, chin si thi dua cp tinh 01 cA nhân, 07 tp th lao dng xut sc, tang bang 
khen cho 04 tp th, 5 cA nhân. 

UBND huyn dA khen thixOng di v9i 25 ttp th, 70 cá nhân, khen thuang 
tp th lao dng tiên tin cho 42 tp th& giy khen cho 17 tp th yà 245 cA nhân, 
tang danh hiu chin sT thi dua ca sa cho 161 cA nhân, lao dng tiên tin cho 524 
cá nhân. 

- Thirc hin ch d thông tin, báo cáo v cong tác thi dua - khen thuang kjp 
thai, theo dung ni dung, thai gian quy djnh. 

4.4 V cong tác dào 4w, bi dwng can b, cong chá'c 
Trong nAm 2021 UBND huyn dA cu 10 can b, cOng chuc di dào tao,  bi 

du&ng do S Ni vii t chuc. 
5. CAi cách tAi chInh cong 
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5.1. Thyc hiçn thi inó'i co ch quflil 1j d6i vói co quan hành chInh và don 
vj sr nghip cong lip 

- Tinh hInh thrc hin Co ch tçr chü theo Nghj djnh s 130/2005/ND-CP: 
Thirc hin Ngh djnh s 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005 vã Ngh djnh so 

1 17/2013/ND-CP ngày 07/10/20 13 cüa ChInh phü v vic quy dnh ch d tir chü, 
tçr chju trách nhim v sü ditng biên ch và kinh phi quãn 1' hành chinh di vn Co.  

quan nhà nuó'c. 
UBND huyn dã trin khai thuc hiên ch do tu chü, tr chju trách nhim ye 

sü diving biên ch, các cci quan, dcm v dã tin hành rà soát lai  biên ch, dánh giá 

chit lugng biên ch, sp xp, bé trI biên ch diling ngui, dung vic, th5ng nãng 1rc. 
Tt cã can b, cong chüc trong các co quan, don vj du thng nht cao, thrc hin 
nghiêm tiic ch do tu chü, tr chju trách nhirn, nhrn tit kim kinh phi dê tang thu 
nhp cho can b, cong chrc trên cci s& djnh mirc, tiêu chun, ch d dung theo quy 
djnh hin hành. 

UBND huyn giao quyn tr chü cho 33/33 trnng mrn non, tiêu h9c Va 

trung h9c cci sâ và các dcm vj sir nghip cong 1p thuc UBND huyri. 
UBND huyn thirc hin t& vic khoán kinh phi hoat dng cho các phông 

ban chuyên mon trirc thuc Uy ban nhân dan huyn. Dng thai tip tiic thi,rc hin 
quy ch chi tiêu ni bt, quy ch quãn 1 tài san cong dôi vi cp xã. 

5.2. D4y mynh xã Ji3i hoá, huy d5ng các ngun lrc chäm lo phát tri,i 
giáo dye và dào 4w, y tl, dan s6 - k hoych boa gia dInh, thc dyc, thä thao tyi Uj 
ban nhân dan huyn, Uy ban nhân dan xã 

6. Hin di hoá hành chInh 
6.1. (J'ng dyng cOng ngh thông tin trong hoyt d3ng cüa UBND huyn, 

UBND xã 
- Vic xây dirng, ban hành, thirc hin và rnüc d hoàn thành k hoach üng 

diing cong ngh thông tin tti UBND huyn, U' ban nhân dan xã. 
Dn nay, h tMng mng ni b cüa UBND huyn ducyc áp dung tuong dôi 

hoàn chinh và toàn din. MQi can b, cong chüc, viên chüc cüa UBND huyn dêu 
có th truy cap vào he thng nay d trao di thông tin trrc tuyên. Ngoài ra, các don 
vj tnrc thuc UBND huyn dâ xây drng h thng mng cic b (LAN) và có dung 
kt nM Internet, tir do có th truy cp duçc các djch vii và thông tin tir các don vj 
vii nhau. Ph.n rnm quàn 1 van bàn ducc trin khai, tao  hiu qua cong vic rO ra. 

T' 1 can b cOng chüc, viên chuc dixc trang bj may tInh cá nhân tai  các 
don vj quàn 1 cüa lily ban nhân dan huyn cao, trung bInh mi can b dã có mt 
may tInh cá nhân kt ni Internet. 100% can b, cong chuc du có th sü ding thu 
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din tü d trao di cong vic. Cong tác du tu cho h th6ng ha thng cong ngh 
thông tin cüng dã duprc chü trng han. 

D6i vi UBND xà, vic üng diing cong ngh thông tin dã duçic triên khai 
11/11 xã, thj trtn. Mng ni b (LAN) và mng internet d duqc thit lap, nhung 
do ca so vt cht con thiu tMn nên chira dam báo hiu qua. 

Trong näm 2021, UBND huyn chi dao  các Ca quail, dan vi tiêp tic thirc 
hiên hiêu qua üng dung CNTT vào hoat dng quãn l' nhà rnrOc. Các phOng, ban, 
UBND cp xä, thj trn tip tiic khai thác và sü diing cO hiu qua phn mm quán 
1, diu hành van bàn ioffice và diu hành cong vic trên Server, áp diing phn 

mm mt cira din tO tai  Trung tam mt ci:ra lien thông huyn và BO phtn tiêp 

nhn và trá k& qua tai  UBND các xã, thj trn 
- TInh hInh hoat dng cüa trang thông tin din tO cOa UBND huyn. 
Trang thông tin din tO cOa UBND huyn dixçic Trung tam mt cOa lien 

thông quán l. Day là Trang thông tin din tO chinh thOc d tip nhn và xO l 
phán ánh, kin nghj cOa t chCrc, Ca nhân và doanh nghip v quy djnh hành chjnh 
cOa UBND. Ngoài ra, day cUng là da chi d các t chOc, cá nhân và doanh nghip 
tra cOu, tham gia trirc tip vào qua trInh thng ké, rà soát, cong b, cong khai thu 

tiic hành chInh cüa UBND huyn. Vic mO trang thông tin din tO nay dãdãm bào 

tinh minh bach  han trong cong tác giãi quy& thO tçic hành chInh. 
H thng thu din tO duçc sO dtrng d trao di thông tin, chi dao  diu hành 

cUa Lath dao  UBND huyn, Lãnh dao  các dan vj tOi can b&, cong chOc và giia 
các can b, cong chOc trong khi cci quan vOi nhau, gop phn rOt ngn thOi gian xO 
1 cong vic, giàm tâi, tit kim giy tO, gop phn nâng cao hiu qua hoat dng cOa 
ca quan quãn lr nhà nuó'c. 

6.2. Vê áp dyng ISO trong hoyt d3ng cüa UBND ctp huyn 
6.2.1 Ket qua duy tn và cái tien hç thong cMt lircing 
UBND huyn dang tip tjc cong tác trin khai áp diing h th6ng tiêu chun 

do luOng chit lixçmg ISO vào giái quyêt thu ttic hành chInh. Trong näm 2020, 
Trung tam mt cOa lien thông, các phOng chuyên môn, dan vi sçr nghip cOa 
UBND huyn tip tçic duy trI vic tiêp nhan  và giài quyt h so TTHC theo dung 

quy trinh ISO 9001: 2008 dà du?c phê duyt 

6.2.2 Hogt ctç$ng ph bieAn,  h1th71g dan áp dyng h thng tài lieu, quy tnlnh 
giái quye't cong viêc cho toàn bç3 can b5, cong chi'cc trong phçim vi xáy dy'ng và áp 

dyng hç thong quán lj chat htcrng 

UBND huyn dã chi dao  Trung tam mt cOa lien thông huyn, các phOng 
chuyên mOn, dan vj s'i nghip nghiêm chinh tuân thO thirc hin vic tip nhn và 
giài quy& h so TTHC theo dOng quy trInh ISO 9001:2008 dã duçxc phê duyt, 
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cong b; giài quy& cong vic trong pham vi H thng quail 1 chit luçmg; cong tác 
lu'u giU h so giái quyt TTHC tai  phông chuyên mOn duçic thirc hin diing quy 
trInh, tài lieu h so dixçic ct giü trong các cp (file), tti, hp h so,... lu'u b.ng tü 
hoc giá dimg g9n gang, ngAn nap. 

6.2.3 Vic thu'c hiên các quy trmnh giái quyet cong vic và các qua trInh 
thccrc xác inh trong hç1 thoAng  quán l chat lu'Qng 

UBND huyn da chi dio các co quail, dcm v tuân thu thirc hin theo h 
thng quán 1' cht hrçmg dã dugc xây dung, cong b, bão dam tinh cong khai, 
minh bach,  thông sut trong boat dng giài quyt thu tçic hành chjnh tai  don vj. 

6.2.4 Viçc tuán thz. O'4i v&i yêu cdu cta Tiêu chuá'n quc gia TCVN ISO 
9001:2008 

Hoat dng xay dung và thçrc hiên chInh sách cht luçing, miic tiêu chat 
lucmg, xây drng k hoach thuc hin mic tiêu chit lucrng dugc các phOng chuyên 
mon nghiêm tüc trin khai thrc hin, niêm y& theo dung quy djnh, dy du, don 
giãn, d hiu, d quan sat. 

6.2.5 Hogt d5ng xern xét cia Lânh dao, dánh giá ni b$ và thrc hiçn hành 

ct5ng khacphyc và các ctiem khOngphi't hQp 

UBND huyn luOn coi hoat dng xern xét cüa lânh dao  và vic thrc hin các 

cuc dánh giá ni b là can cu quan tr9ng d kirn tra, kim soát, dánh giá qua 
trInh vn hành h thng quân l' cht lucmg. Hoat dng xem xét cüa lãnh dao  duçxc 
lng ghép trong các cuc h9p giao ban, hi nghj cüa huyn. Các cci quan báo cáo 
kt qua thirc hin miic tiêu chit luçmg gn vi vic thirc hin nhim vii cOng tác 

chung cüa co quail; dã thrc hin các hành dng khc phiic các diem không phü 
hçp; báo cáo kt qua boat dng cái tin trong H th6ng quail 1 ch.t lucing. 

II. DANH GIA CHUNG 
1. Nhfi'ng mi dim 
NhIn chung, các hoat dng cãi cách hành chInh nArn 2021 cUa IJy ban nhân 

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

Cong tác cái cách TTHC, kim soát TTHC duçic dy manh, tao thun 1ç'i cho 
nguôi dan, doanh nghip trong vic tip cn TTHC và giao dch hành chInh vi 
các co quan nha nuâc. Co ch rnt cüa, mt cua lien thông duc duy tn, phát huy 
hiu qua, chit lung boat dng, nh.n dixc sr dng tInh üng b cüa các t chüc, cá 
nhân khi dn giãi quyt các thu ttc hành chInh. 

Vic sü diing chit k s& phn mm iOffice dA giãm ducc thi gian gui nhn 
các van ban giita các co quail, don vj; cOng tác lãnh dao,  chi  dao  duçc thirc hin 

nhanh chóng dáp ung nhu cu cp thit cong vic. 
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2. Nhirng ton ti, hin ch trong thyc hin cãi cách hành chInh 
Trong qua trInh thçcc hin cong tác câi cách hành chInh , diu kin con ngui 

và ca th vt cht vin chua dáp üng dy dii yêu cu phiic vi.i cong vic là mt trong 
nhiing nguyen nhân dn dn mt s nhim vii cái cách hânh chInh bj chm tin dO, 

gay khó khän trong vic thrc hin câi cách hành chInh. 
III. PHU'ONG HU'ONG, NHIM VJ 

1. Thirc hin K hoach s 134/KH-UBND ngày 23/12/2020 cUa UBND tinh 
Ninh Binh v cãi cách hành chInh 11am 2021, K hotch s 75/KH-UBND ngày 
15/7/2020 cUa UBND huyn v cãi cách hành chInh näm 2021, UBND huyn tiêp tiic 

trin khai thrc hin Ca ch mOt  cira, Ca ch mOt  cüa lien thông theo quy djnh tii Nghj 

djnh s 61/201 8/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v thirc hin ca ch mOt  cra, 

mOt cüa lien thông trong giãi quyt thu tic hành chInh. Tp trung chi dao  rà soát và 
cái cách minh me các thu tiic hành chInh, tto mOi trir0ng thutn 1çi nht cho san xut 
kinh doanh cUa doanh nghip và nhu cu chInh dáng cüa ngui dan, kiên quy& chông 

nhüng nhiu, phin ha trong giãi quyt các thu tiic hành chinh. 

2. Thrc thi các phuong an don giãn hóa thu tc hành chInh. Tp trung day 

manh cài cách hành chinh gn v9i tang cuô'ng 11ng diving cong ngh thông tin trong 

quãn 1 và nâng cao hiu qua cung c.p djch v11 cong trçrc tuyn mrc dO 3, 4. Thirc 

hin tip nhn và trá kM qua qua djch vii buu chInh cong jch. 

3. Tang cu&ng cong tác thông tin tuyên truyn, kirn tra vic thrc hin cong 
tác cái each hành chInh t.i các ca quan, don vj, xä, th trn. 

Trên day là kM qua thirc hiOn cong tác cài cách hành chInh nàm 2021 cüa Uy 
ban nhân dan huyn Hoa Lu./. 

No'i nhân: 
- SâNivii; 
- Luii: VT, NV. 
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PHU LUC 
Kêt qua thrc hiên nhim vi dtrçrc giao tii K hoch s 1341KH-UBND 

ngày 23/12/2020 và Kê hoch s 38/KH-UBND ngày 10/3/2021 cüa UBND tinh 
(Kern theo Báo cáo so /BC-UBND ngOy / /2021 ala UBND huyn Hoa 1w) 

1. Kt flU thtrc hiên K hoach s 1341KH-UI3ND ngày 23/12/2020 cüa UIBND thih v cãi cách hành chInh tinh Ninh Bmnh tron näm 2021. 

Stt Nhim v/ hot dng CU the 
Co quan thirc 
hin 

San phm hoàn thành 
(Thn sánphâm hoàn thdnh) Thi gian hoàn thành 

theo quy dlnh 
Thôi gian hoàn 
thành thrc th 

Ghi chü 
(Lj do chwa hoàn 
thành hoác hoàn 
thành khOng 
dilng han) 

Báo cáo dánh giá vic giái 
quyt TTHC cüa các s, ban, 
ngành, UBND cAp huyn. - 

Các s, ban, 
ngành, UBND 
cap huyn 

Báo cáo kim soát TTHC theo 
quy dnh cUa UBND tinh Báo CO 
narn 2021 so 5301BC-UBND 
ngãyl5/12/2021 

Djnh kS'  hang qu' 

2 
Quy& djnh kin toàn Bô Phn 
tiêp nhn và trá kt qua. 

UBND cAp 
huyn,uBND 
cap xã 

Quyêt djnh s 134 1/QD-UBND 
ngây 30/9/202 1 

Thu&n xirên khi có 
thay dôi ye nhân sv 

3 

Quy& djnh cong b TTHC 
thrc hin Co chê mt ciXa, mt 
cüa lien thông t?i  các sO, ban, 
ngành, UBND cAp huyn, 
UBND CaP X. 

Các so, ban, 
ngành, UBND 
cap huyn, 
UBND cAp xä 

Cc Quyt ctjnh cOng b6, süa d6i, 
bô sung, thay the, bâi bO thiX tiic 
barth chinh ciXa UBND tinh dêu 
duqc niêm y& kjp thol, cong khai 
tai  Trung tam MCLT va trang 
thông tin din tir cüa huyn 

Khi có quyêt djnh cong 
bô süa doi, b6 sung ye 
thu tuc hành chInh 

4 

100% h so giái quyt thu tiic 
hành chinh t?i  Bô phn Mt 
cüa duçic cp nht, theo dOi 
tInh hmnh thrc hin thông qua 
H th6ng thông tin mt ciXa 
din tCr cap tinh, Cong djch vi 
cOng cña tinh. 

Các sO, ban, 
ngành, UBND 
cap huyn 

Cong khai dÀy du, dng quy djnh 
tren trang thông tin diên tCr 
http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn  

Thu&ng xuyên 

Thirc hin tip nhan h6 so và 
chuyn trá ket qua giãi quyêt 
h so qua djch vii bun chInh 
cong Ich d6i von các thu 

Các sO, ban, 
UBND 

cap huyn 

Trongnàm 2021 dâ trãkt qua dc 
121 ho SO 

ThtrOng xuyên 
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Stt Nhim vii/ hot dng cii th 
Ca quan thirc 
hiên 

San phm hoàn thành 
('Ten sánphám hoân thành) 

Thôi gian hoàn thành 
theo quy djnh 

Thôi gian hoàn 
thành thirc té 

Ghi chü 
(L35 do chu'a hoàn 
thành hoác hoàn 
thành không 

nghgn) 
thuôc Danh m1ic duçic UBND 
tinh phê duyt. 

6 

Niêm yt cong khai tht cá các 
TTHC thuc thm quyn giái 
quyêt cña các ca quan, dcm vi, 
các biu mu, phi, 1 phi, ljch 
trirc; S din thoai duàng day 
nOng, dja chi email, horn thu 
gop theo quy djnh trong 
viêc. tip nhn, xir 1 phán ánh 
kiên nghj cüa t chüc , cong 
dan. 

Các So, ban, 
ngânh, IJBND 
cap huyn, 
UBND cp xã 

Niêm y& cong khai, dy dü, dáng 
quy dnh 

Thuing xuyên 

Ch do báo cáo djnh k' duqc 
dan gián hóa 

Các sO, ban, 
ngành, UBND 
cap huyn 

Các báo cáo dinh kST d,roc dan 
gián hOa. 

Theo phrnmg an dcm 
gián hóa dirçrc phê duyt 

8 

Quyt dnh cüa UBND tinh 
kin. toàn t chIrc hO may ca 
quan chuyên mon cp tinh, 
cap huyn theo huóng dn cña 
BO, ngânh Trung uang 

Các sO, ban, 
nganh, UBND 
cap huyn 

Nghi quy& s6 13/NQ-HDND 
ngày 28/7/202 1 cüa HDND huyn 
Hoa Kr 

Theo Nghj djnh s6 
107/2O2OfND-CP và 
Nghj djnh s 
108/2020/ND-CP cüa 
ChInh phii 

Quyt djnh cüa UBND tinh 
ban hành quy djnh mOi hoc 
sra di, bô sung v chixc 
nàng, nhim vii, quyn han, 
co -eâu, tO chirc bO máy-và- 
biên ch ciXa ca quan chuyên 
mOn, dan vj sr nghip trirc 
thuôc UBND tinh 

Các sO, ban, 
nganh, UBND 

Khi có van ban quy 
djnh, hu&ng dn rni 
cüa Trung uang cap huyn 
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Stt Nhim viil hot dng ciii th 
Co quan thirc 
hin 

San phm hoàn thành 
(Ten sánphâm hoàn thành) Thèi gian hoàn thành 

theo quy djnh 
Thbi gian hoàn 
thành thiic t 

Ghi chü 
(L) do c/nra hoàn 
thành hoác/zoàn 
thânh /diông 
ding han) 

10 

Kiên toàn các dan vl sr 
nghip cong 1p theo 1 trinh 
tai Quyt djnh s6 15 84/QD-
UBND ngày 29/11/2018 cüa 
UBND tinh v vic phé duyt 
D an tang th kin toàn các 
dan vj s1r nghip cong 1p 
thuôc khi nhà ntrOc trên dia 
bàn tinh Ninh Birth 

Các so, ban, 
ngành, UBND 
cap huyn 

Quyêt dinh so 709/QD-UBND 
ngày 7/7/202 1 cUa UBND huyn 

Theo Quyêt dinh so 
1584/QD-UBND ngày 
29/11/20 18 cüa UBND 
tinh 

Thông báo, kt Iun thanh tra 
di v&i các ca quan, don vl 
chrac kim tra 

12 

K hoach kim tra cong tác 
cãi cách hành chinh mt s ca 
quan, dan vj cp tinh , cp 
huyn và cp xâ. 

K hoach s6 120/KH-UBND 
ngày 06/9/202 1 cUa UBNDhuyn 

Qu)' [II ham 2021 

Thông báo Kt 1un cong tác 
cái cách hành chInh 

Báo cáo so 01/BC-TCT ngày 
16/10/2021 Qu III, IV näm 2021 

13 

Quyt djnh phê duyt vj trI 
vic lam trong các dun vj sr 
nghip theo Nghj djnh so 
106/2020/ND-CP ngày 
10/9/2020 cüa ChInh phü ye 
vj trI vic lam và so hrcing 
ngixOi lam vic trong dan vj 
sr nghip cOng 1p. 

D an 02/DA-UBND ngày 
18/7/2016 
D an 02iDA-UBND ngày 
01/12/2015 Nãrn 2021 

14 
Trin khai, thrc hin các quy 

 djnh v vj tn vic lam cUa 
Các sO, ban, 
ngành, UBND 

UBND huyn dâ trin khai, thirc 
hin các quy djnh v vj trI vic 

Nãm 2021 
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Stt Nhim vii/ hoat dng cti th 
Co quan thirc 
hin 

San phm hoãn thành 
('Ten sánphám hoàn thành) 

Thôi gian hoãn thành 
theo quy djnh 

Thôi gian hoàn 
thành thirc tê 

Ghi chñ 
(Zj5 do chwa hoàn 
thành hoác hoàn 
thành khóng 
ding hgn) 

cong chlrc theo Nghj dnh s 
62/2020/ND-CP ngày 
1/6/2020 cüa ChInh Phü ye vj 
trI vic lam vâ biên ch cong 
chlrc. 

cp huyn lam cüa cong chüc theo Nghj djnh 
62/2020/ND-CP ngây 1/6/2020 
cüa ChInh Phü v vi tn vic lam 
và biên ch cong chi'rc. 

15 
Ban hành k hoch dào tao,  
bi duOng viên chüc thuc 
pham vi quán I' nám 2022. 

Các sà, ban, 
ngành, UBND 
cap huyn 

UBND huyn dã gui bang, biu 
k hoach dào t?o  b6i duäng viên 
chlrc thuc ph?m vi quàn 1 nàm 
2022. 

Qu' III, näm 2021 

16 
Bá' cáo kt qua dào tao,  bi 
dithng can b, cong chjc, 
viên chIrc nám 2021. 

Các su, ban, 
ngành, UBND 
cap huyn 

UBND huyn dã gfri bang, biu 
k& qua dào t?o,  bi duäng can bO,  
cong chlic, viên chüc nàm 2021. 

Qu' III, näm 2021 

17 

lYng diing chit k s và các 
phân mêm chuyên ngành vao 
hot dng quán 1' nhà rnràc 
cüa các cc quan hành chInh. 

Sâ, ban, ngành, 

Triên khai thrc hin có hiu qua 
1mg dung k s6 vao hoat dng 
quàn I' nhà nuâc ci th nhu: H 
th6ng chuyn nhn van ban, h 
th6ng 1 cüa din tlr và các he 
th6ng ph.n mm chuyên ngành 
ngãnh thu kho bac, thu& bão 
hiêm. 

Thithng xuyên 

18 

Báo cáo két qua thrc hin 
nhn, trá kt qua giãi quy& 
thu tic hành chInh qua djch 
vii buu chinE cOng Ich. 

Các sà, ban, 
nth, UBND 
cap huyn 

Báo cáo kim soát TTHC theo 
quy dinh  cña UBND thih Báo cáo 
nam 2021 s 530tBC-UBND 
ngày 15/12/2021 

Nàm 2021 

Thumg xuyên 19 

Chuyên miic cái cách thi ti1e 

hành chInh duçic phát song 
trên Dài Truyên thanh các 
huyn, thành ph6 và Dài 
Truyn thanh các xã, phu&ng, 
thj trân 

UBND cap 

huyn, UBND 
cap xa 

Chuyên miic cãt1TTTHC 
duqc phát song frén Dài truyén 
thanh huyn và Dài truyn thanh 
các xã, phuung 
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Stt Nhim vtil hot dng ciii th 
Co quan thirc 
hin 

San phm hoàn thành 
(Ten san phâm hoàn thành) 

Thôi gian hoàn thành 
theo quy dinh 

Thbi gian hoàn 
thãnh thirc t 

Ghi chü 
(Lj do c/nra hoân 
thành hoác hoàn 
thành không 
dáng han) 

20 

Tin, bài, ãnh v cãi cách hành 
chInh drçic dàng trén trang 
website cüa các ca quan , dan 
vj 

Các s, ban, 
ngành, UBND 
câphuyn 

Thxing xuyên 

21 

Quyt djnh cüa UBND cp 
huyn cong bô kt qua xêp 
hang chi so cái cách hành 
chInh UBND caP xã näm 
2020 

UBND cap 
huyn 

Quy& djnh 771/UBND-QD ngày 
08/7/202 1 cüa UBND huyn 

Qu II näm 2021 

2. Kêt qua thrc hin Kê hocli s 120/KH-UIBND ngày. 3/8/2021 cüa UBND tinh v khc phic ton ti, hn ch nhäm nâng cao clii s cãi cách hành chInh, 
clii s6 hài lông cüa ngu*i dan, to chfrc dôi vvi sr phiic viii cüa co quan hânh chInh Nba niró'c tinh Ninh BInh nãm 2021 

Stt Nhim viii chung Nhim vti/ hot dE)ng c th 
Co quan chü tn 
thic hin 

San phm dà 
hoàn thành 
(Ten san 
phdm hoàn 
thành) 

Thôi gian hoàn 
thành theo quy 
dinh 

ThOi gian 
hoãn thành 
tliu'c tê 

Ghi chñ 
(Lj5 do chira 
hoàn thành 
hoIc hoàn 
thành /thóng 
ding hgn,) 

Tang cthng sang 
kiên trong cái cách 
hành chInh 

Phn du có It nht 3 sang kin 
cp huyn v cái cách hành 
chInh dixçic cOng nhn 

Các sâ, ban, 
ngà, UBND 
cp huyn 

Qu' IV näm 2021 



17 

Stt Nhim viii chung Nhim vi)! hot dng ci th 
Co quan chü trI 
thc hiên 

Sánphmdä 
hoàn thành 
(Ten san 
phm hoân 
thành) 

Thôi gian hoãn 
thành theo quy 
dinh 

Thôi gian 
hoàn thành 
thire t 

Ghichü 
(L5 do chua 
hoân thành 
hoác hoàn 
thành không 
ding hczn) 

2 

Nâng cao chit 
hxcing tham muu 
ban hành van ban 
quy pham pháp 1ut. 

Các van ban quy pham pháp 
luât duoc ban hành theo 
Chixcmg trInh dã duçic phê 
duyët 

Các s, ban, 
ngành, UBND 
cap huyn 

Kjp thai phát hiên 
và i cac bAt 
cp, vtthng mAc 
trong t chirc thirc 
hiên VBQPPL 
thuc pham Vi 

quãn 1' nhà flJJC 

cüa tinh. 

- Van ban kin nghj xü 1' các 
bAt cap, vuàng mAc trong t 
chüc thirc hiên VBQPPL 
thuc phtm vi quãn 1 nha 
nrâc cña tin?  (nu có bAt 
Ctp, vixàng mac) 

- Van ban trã 1i xü I' các bat 
cap, vuâng mAc trong t chirc 
thuc hiên VBQPPL thuôc 
pham vi quán 1' cña tinh 

Cac so', ban, 
nganh, UBND 
cAp huyn 

Näm 2021 
khong có yêu 
cAu, kin nghj 
xir I' van ban 
QPPL trái 
pháp Iut, 

Qu' III IV näm 
2021 

100% thu tic hành chInh t?i 
Cng djch v cong cüa tinh 
dam bão ducic giãi quy& dñng 
han, khuyn khIch giái quyêt 
trixO'c han  theo quy djnh 

Các sO', ban, 
ngành, UBND 
cap huyn 

100% TT'HC 
di.roc giãi 
quyt dam bão 

Qu' III, IV näm 
2021 

tnxO'c và dung 
hn.Két qua 
duc cOng 
khai trên h 
thng 1 cira 
diên tü và 

4 
Giãi quyt 100% 
thu tuc hành chInh 
dam báo dung han. 
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Stt Nhim viii chung Nhim vi/ hot dng ciii the 
Co quan chili tn 
thuc hiên 

San phm dä 
hoàn thành 
(Ten san 
phâm hoân 
thành) 

Thèi gian hoàn 
thành theo quy 
dinh 

Thôi gian 
hoàn thành 
thic tê 

Ghi chü 
(Z5 do c/nra 
hoân thành 
hoc hoân 
thânh khóng 
&ng hcin) 

trang thông tin 
cüa tinh. EAt 
qua giâi quyêt 
TFHC duvc 
báo cáo djnh 
k' theo quy 
djnh 

Dy nhanh V1C SaP 
xp, kin tOàn tO 
chuxc bO may cua 
các co quan chuyên 
mon cap tinh a 

UBND cp huyn. 

- Hoàn thành vic sp xp, kin 
toàn co cu t chüc cña các Co 

quan chuyên mon cp tinh, don 
vj sr nghip trên dla  bàn tinh 
theo D an dâ duoc UBND tinh 
phê duyt 

- Hoàn thành vic ban hành quy 
djnh CO CU t chüc cia các CO 

quan chuyên mon thuc UBND 
cp huyn theo hucng dn cilia 
UBND tinh 

Các sâ ban, 
ngành, UBND 
cp huyn 

UBND huyn 
thirc hiên day 
riIii 
xp, Icin toàn 
t chirc bô 
may cüa cá 
co quan 
chuyên mon 
cp tinh và 
UBND cp 
huyn. 

Tháng 7/2021 

6 

Phân cp thirc hin 
nhiêm vu quãn 1 
nhà nithc giUa tinh 
va huyn. 

T chi'rc thrc hin các nhim 
vi dnçrc phân cp theo Nghj 
quyt so 99/NQ-CP ngày 
24/6/2020 cüa ChInh phü ye 

dy manh  phân cap quán 1' nhà 
nuO'c theo ngành, linh VIXC 

Các sO': SO' Ni 
VI 1 SO' Tài 
flgUyêfl Va môi 
tnxO'ng, SO' Thông 
tin và 
truyn thong, SO' 
Van hóa và Th 
thao, sa y t, s& 

Thuc hiên 
phân cp 
nhim vu 
quãn 1 nhà 
rn.róc giüa 
thãnh phô và 
C1C X, 
phuO'ng. 

Qu III, IV näm 
2021 
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Stt Nhim vti chung Nhim vy! hoit dng cz th 
CY quan chit trI 
thirc hin 

San phm dã 
hoàn thành 
(Ten san 
phám hoàn 

Thôi gian hoàn 
thành theo quy 
dinh 

Thôi gian 
hoàn thành 
thtrc tê 

Ghi chit 
(Lj do chu'a 
hoân thành 
hoác hoàn 

thành) thânh khóng 
ng hgn) 

Xây dvng, S& 
Khoa h9c Va cong 
ngh, Si Lao 
dng, 
thiwng binh và 
xã hi, Sâ Tài 
chInh, Sâ K 
hoach và du lIt; 
UBND cp huyn 

T chIrc tuyên 
truyên, nâng cao

,' 
thirc trách nhiêm 
cüa can bô, cong 
chOc, viên chüc 
trong phi hap, xir 
1' cOng vic. 

Lông ghép trong các hi nghj 
cüa co quan 

UBND huyn 
t ciiirc các 
hInh thirc 

Các sO, ban, 
ngành, 
cap huyn 

tuYen truyêfl, 
nâng cao ' 
thirc trách 
nhiêm cüa can 
b, cOng chüc, 
viên chüc. 

ThuOng xuyên 

Cong khai, minh 
bach trong cOng tác 

Thirc hin vic cOng khai, minh 
bach  trong cOng tác tuyn dung, Các sO, ban, 

Cong tác 
tuyen diing, 
bO nhim 
cOng chic, 
viên chirc 
duçic thirc 
1iin cong 
khai, minh 
bach. 

Nu có tuyên 
ding, b nhim 

8 tuyên ding, b 
nhiêm cOng chirc, 
viên chüc. 

bO nhim cOng chüc, vien chüc 
theo ditng quy djnh 

ngành, UBND 
cp huyên 

cOng chirc, viên 
chi'rc 
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Stt Nhim vii chung Nhim v.g hot dng ciii th 
Co' quan chü trI 
thi'c hin 

San phm dã 
hoàn thành 
(Ten san 

pMm hoàn 
thành) 

ThM gian hoãn 
thành theo quy 
dinh 

Thô'i gian 
hoàn thành 
third t 

Ghi chü 
(L do chwa 
hoàn thành 

hoác hoàn 
thành khóng 
dithg hgn) 

9 

Nâng cao ,tY 1 van 
bàn trao dôi giu CC 
ca quan hành chjnh 
nhà nuâc duâi dang 
diên tir. 

100% van ban trao di giiia CC 
quan hành chInh nhà rnr&c 

duài dang din tü 

Các s&, ban, 
ngàth, UBNID 
cp huyn 

Tth các vn 
ban mt ra tifi 
các van ban 
duçic trao d6i 
dithi dng 
din tCr. 

Qu' III IV näm 
2021 

10 

Nang cao t' 1 h SG 
TTHC dixçic trá qua 
dich vu Buu chInh 
cong Ich. 

Trung tarn Phiic 
vu hành chInh 
cong tinh (Van 
phOng UBND 
tinh), UBND ap 
huyn, UBND 
cpxa 

Trong nãm 
2021 ti nhn 
va trá kêt qua 
121 h SG qua 
dich vu Bmi 
chInh cOng Ich 

Thithng xuyên 

11 

Thc hin các biên 
pháp nhm dy 
manh thu hiit VOfl 

dâu tLr, tang SO 

1uqng doanh 
nghip thành 1qi 
mâi trong nàm, 
hoàn thành các chi 
tiêu phát trin kinh 
t xã hi cüa tinh 
nàm 2021. 

Hoàn thành các nhiêm vu theo 
KA hoach s 80/KR- UBND 
ngày 08/6/2021 cUa UBND 
tinh trin khai thirc hin Nghj 
quyt s 98-NQ/BCSD ngày 
24/5/2021 cüa Ban can sir 
Dãng UBND tinh v giâi pháp 
nang cao chi sO näng hrc c.nh 
tranh cp tinh(PCI) nàm 2021 
Va nh&ng näm tip theo 

Các s, ban, 
ng&ih, UBND 
cap huyn 

IjJ3NT thành 
ph thirc hin 
các bin hap 
nhm day 
math thu hiit 
von du tu. 

Theo Ké hoach so 

80/KR- UBND 

12 
Tip tiic du tu ccr 
si vt ch.t, trang 

Xây drng, cài tio phOng lam 

vic, mua sm trang thit bj 
Trung tam Phic 
vi hành chInh 

Trong nrn 
2021 UBND 

Qu III, IV nàm 
2021 
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Stt Nhim vy chung Nhim v/ hoit dng c11 th 
Co quan chü trI 
thic hin 

San phâm dã 
hoàn thành 
(Ten san 
phâm hoàn 
thành) 

Thôi gian hoàn 
thành theo quy 
dinh 

Thôi gian 
hoàn thành 
thirc tê 

Ghi chü 
(Lj do chu'a 
hoân thành 
hoác hoàn 
thànhkhóng 
dang hgn) 

thit bj dam báo 
hoat dng cüa 
Trung tam Phic vi 
hành chInh công, 
B phn Mt cira 
cp huyn, c.p xã. 

phiic vi hoat dng càa B phn 
Mt cüa 

cong tinh (Van 
phông UBND 
tinh), UBND cp 
huyn, UBND 
cp xa 

huyn dã du 
ti.i Co S vt 
chit, trang 
thiet bj bão 
dam hoat 
dng cia 
Trung tam 
môt cira lien 
thông thãnh 
ph; UBND 
CáC xã, thj trn 

13 

Niêm yet cOng 
khai, dy dü các 
quy djnh TTHC, 
thânh phn h so', 
mirc phi và 1 phi 
yêU CU np, thi 
gian giái quyt 
TTHC. 

CáC TTHC thrçYC niêm yet cOng 
khai dy dii, diing quy djTh 

Trung tam Phiic 
vii hành chInh 
COng tinh (Van 
phông UBND 
tinh), UBND cp 
huyn, UBND 
cap xã 

Tt Ca CC flÔi 
dung quy 
trInh thành 
phAn h so, 
müc phi, 1 
phi cüa TT'HC 
d dc 
them yt cong 
khai t?i  Trung 
thm MCLT và 
trên h thng 
DVC ciia tinh 

Thithng xuyên 

14 

Nâng cao tinh thn 
trách nhim, nàng 
lrc ciia di ngü 
cong chi'rc, vien 
chiic tai Bô phân 

Trung tam Phc 
vii hânh chInh 

Can b lam 
vic tai Trung 
tam luOn nãng 
cao tinh thn, 
trách thim, 
iam ijc 

Thithng xuyên 

To chiic quán trit dn di ngii 
cOng chiirc, viên chiic t?i  Bô 
phn Mt ciia các cp trong 
vic nâng cao tinh than, trách 
nhiêm, thai d lam vic, näng 

cOng tinh (Van 
phOng UBND 
tinh), UBND cap 
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Stt Nhim vu chung Nhim vtiI hott d(ng cIii the 
Co quan chü trì 
thy'c hin 

San phm dâ 
hoàn thành 
(i'ên san 

pMm hoàn 
thành) 

Th?n gian hoàn 
thành theo quy 
dinh 

Thèi gian 
hoãn thành 
thu'c tê 

- 

Ghi chñ 
(LJ do c/nra 
hoàn thành 

hoác hoàn 
thành không 

ding han) 

mt cüa các cp. Iirc trong hithng dn, giái quyt huyn, UBND chuyên 
TTHC cap xã nghip, dam 

báo dung quy 
djnh ciia ca 
quan, t chIrc. 
Không d xáy 
ra tinh ttailg 
nhiing nhiu, 
hach sách 
nhãn dan. 

thng 
camera duvc 
theo döi 24/7 
qua man hmnh 
cüa lãnh dao 

Thuc hin các bin pháp theo 
döi, giám sat, kjp thii chin TrUng tam Phic 

Trung tam, 
qua din thoai 

chinh hot dung  tiêp nhn và vi hành chinh thông minh. 
trá k& qua cüa dOi  ngü cong cOng tinh Vãn Ngoài ra, theo 
chüc, vien chuic gay bite xüc phông UBND báo cáo qu' Thithng xuyên 
tai Bô phân Mt cira các cap tith), UBND cap du tng hçxp 
thông qua the hInh thitc nhu huyn, UBND kt qua qua h 
theo dOi qua camera, qua h 
thông dánh giá... 

cp xa thng dánh giá 
chit 1'ircmg 
giái quyêt 
TFHC qua h 
th6ng dánh giá 
tren môt cira 
diën tCr và 
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Stt Nhim viii chung Nhim vii/ hot dng cii th 
Co quan chil trI 
thirc hiên 

San phâm dA 
hoàn thành 
(Ten san 
phám hoàn 

Thôi gian hoàn 
thành theo quy 
dinh 

Thôi gian 
hoàn thành 
thuc tê 

Ghi chñ 
(Lj5 do chua 
hoàn thành 
hoãc hoôn 

thành) thành khóng 
clang han) 

may dánh giá 
duoc dt tai 
các quay giao 
djch 

15 
Th?c hin tip nhtn, 
xr 19 9 kin gop 9, 
phán ánh, kin nghj. 

- Bô trI hinh thüc tip nhtn 
gop 9, phãn ánh, kin nghj 
nhix horn thu gop 9, dja chi 
s din thoai, thr?ng day 
nóng; 
- Tip nh.n, xcr 19 tIch ci.rc và 
thông báo kjp thi k& qua xü 
19 các gop 9, phãn ánh, kin 
nghj (nêu co) 

Trung tam Phiic 
vii hành chInh 
cong tinh (Van 
phong UBND 
tInh), UBND c.p 
huyn, UBND 

Thirc hin tiêp 
than, xü 19 9 
kin gop 9, 
phãn ánh kin 
nghj dng quy 
dinh. Trong 
nãm ko có 
phán ánh kin 
nghj 

Thu?mg xuyên 

16 

Thrc hin giãi 
quyt h so thñ tic 
hành chInh dam báo 
dung quy djnh, 
thông tin dy dü, 
chInh xác, khách 

- H so thñ tuc hành chInh 
thrçc giái quyt diing quy 
djnh; 
- Cong khai tin d, kt qua 
giãi quyt h so TTHC trên 

Trung tam Phiic 
vu hành chInh 
cOng tinh (Van 
phOng UBND 
tinh), UBND cp 
huyn, UBND 

Thuc hiên giãi 
quy& h so 
thu tuc hành 
chInh dam bão 
dung quy 
djnh, thông tm 
dy du, chinh 

Thithng xuyên xác, khách 
quan: Tat ca 
các YTUC du 

quan. Cng djch vi cong cüa tinh cp xã dirçic tuãn thu 
theo quy trInh 
dirçic cOng b 
trong các QD 
cüa UBND 
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Stt Nhim vi chung Nhim vi)! hot dng ci) th 
Ci quan chü ti-i 
thtrc hin 

San phm dã 
hoàn thành 
(Ten san 
phm hoàn 
thành) 

Thôi gian hoãn 
thành theo quy 
djnh 

Thôi gian 
hoãn thành 
thtrc t 

Ghi chü 
(LY do chira 
hoàn thânh 
hoác hoôn 
thành khóng 
ding hgn) 

tinh 
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