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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 

 Qúy I năm 2021 

  

Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-UBND, ngày 8 tháng 1 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Văn Lãng về xây dựng kế hoạch CCHC và quy định chế độ 

báo cáo công tác cải cách hành chính Quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm. Ủy 

ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ báo cáo thình hình thực hiện công tác Cải cách 

hành chính quý I năm 2021 cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1.  Về kế hoạch cải cách hành chính 

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11/01/2021 của  UBND huyện 

Văn Lãng về thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021. UBND xã đã 

ban hành Kế hoạch số: 19/KH-UBND ngày 13 tháng 01năm 2021 về thực hiện 

công tác CCHC xã Hoàng Văn Thụ năm 2021. Trong đó nêu rõ mục đích và các 

nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện của công tác CCHC năm 2021, phân công nhiệm 

vụ, trách nhiệm cụ thể các Bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thực 

hiện đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã. Đồng 

thời, tiếp tục chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã cùng các Bộ phận 

chuyên môn có liên quan tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ 

theo Kế hoạch đã đề ra.  

  Trong Quý I. UBND xã đã ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 

08/01/2021 về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã 

Hoàng Văn Thụ năm 2021, đảm bảo đúng nhiệm vụ và thời gian quy định trong 

kế hoạch CCHC của xã. 

a) Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã, UBND xã đã xác định đây 

là một nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ. UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban 

ngành, công chức chuyên môn tích cực tổ chức, triển khai thực hiện công tác 

CCHC, Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Bên 

cạnh việc thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên để tổ chức triển khai có hiệu 

quả các nội dung CCHC, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

các ban ngành, công chức chuyên môn tổ chức thực hiện  

b) Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 



 

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được UBND xã triển khai 

thực hiện niêm yết đầy đủ Bộ TTHC tại trụ sở UBND xã và tuyên truyền qua 

các cuộc họp quân dân chính, cuộc họp thôn.   

UBND xã đã ban hành kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 23/2/2021 về 

tuyên truyền CCHC năm 2021. Thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính, 

các nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; 

gắn với tuyên truyền cải cách hành chính với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 qua loa 

phát thanh. Kết quả quý I tuyên truyền qua loa được 58 cuộc. 

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

1. Cải cách thể chế 

a) Xây dựng và ban hành (hoặc tham mưu cấp thẩm quyền ban hành các 

văn  bản quy phạm pháp luật) 

UBND xã ban hành Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 5/02/2021  Kế hoạch 

triển khai công tác tư pháp năm 2021 trong đó có nội dung về công tác kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích đưa công tác 

này đi vào nề nếp theo quy định pháp luật. Trong quý I năm 2021, UBND xã 

không ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào. 

b) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Quý I năm 2021. UBND xã chưa tiến hành rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Kiểm soát thủ tục hành chính 

a) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC 

 Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

UBND huyện Văn Lãng về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách 

hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

huyện Văn Lãng năm 2021. UBND Xã đã ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND 

ngày 8/1/2021 về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, 

triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Hoàng 

Văn Thụ năm 2021  

Thực hiện quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính. UBND xã đã niêm 

yết công khai các thủ tục hành chính; thống kê, rà soát, cập nhật kịp thời, đầy 

đủ, chính xác các thủ tục hành chính  mới ban hành hoặc sửa đổi bổ sung, thay 

thế. 

b) Về công khai thủ tục hành chính 

UBND xã đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính. Niêm yết dưới 

dạng bảng gắn tường, vị trí phù hợp,  đảm bảo cá nhân, tổ chức có yêu cầu đều 

được hướng dẫn đầy đủ. 



 

Niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã là 101 thủ 

tục (Trong đó có 83 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, 05 TTHC thực hiện 

theo cơ chế một cửa liên thông) 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 

Hiện nay, UBND xã có 19 cán bộ, công chức (9 Cán bộ, 10 Công chức) . 

UBND xã tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ.  

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức: 

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách của cán bộ, công chức, 

đúng theo quy định, như: Xét nâng lương, nâng mức phụ cấp thâm niên, hưởng 

phụ cấp kiêm nhiệm…  

UBND xã đã ban hành kế hoạch số 22 /KH – UBND ngày 18/1/2021 Triển 

khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 về việc thực hiện chủ đề năm 

2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, 

sáng tạo bứt phá” 

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, kiên quyết giám sát về 

kỷ luật, kỷ cương hành chính,  nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên 

quan đến người dân.. 

5. Cải cách tài chính công: 

UBND xã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công 

theo Quyết định 03a/QĐ-UBND ngày 8/1/2021 quy chế quản lý và sử dụng tài 

sản công của UBND xã năm 2021. Quyết định số 03b/QĐ-UBND ngày 

8/01/2021 của UBND xã về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ. 

Việc thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính cho đến nay đã thực hiện tốt, thường xuyên tích cực 

thực hiện các biện pháp tiết kiệm (tiết kiệm trong việc mua sắm vật tư văn 

phòng, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại…) theo Kế hoạch số 69 /KH-

UBND ngày 23/02/2021 của UBND xã về  tổ chức triển khai công tác phòng 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

6.  Hiện đại hóa hành chính 

6.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan  

UBND xã tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của UBND xã. Hệ thống Văn phòng điện tử (iOffice) đã được triển khai, 

giao cho Công chức Văn Phòng - Thống kê hàng ngày cập nhập văn bản đến, và 

chuyển phát bản đi. 

Về sử dụng văn phần mềm diệt virus Bkav Enterprise Endpoint: Đa số các 

máy ở Bộ phận một cửa và một số máy ở các Ban ngành chuyên môn của 

UBND xã đều được cài đặt Bkav Enterprise Endpoint, qua đó khắc phục được 

tình trạng nhiễm virus và mất dữ liệu. 



 

- Tình hình thực hiện Dịch vụ công tác trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại 

cơ quan chưa thực hiện tại xã. 

- Tình hình áp dụng, duy trì, mở rộng và cải thiện hệ thống quản lý chât 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 

UBND xã đã duy trì áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt 

động từ năm 2017. Hàng năm thực hiện rà soát đánh giá nội bộ và sửa đổi bổ 

sung các quy trình khi có thay đổi về văn bản hướng dẫn và thủ tục hồ sơ. 

   II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trong quý I năm 2021, UBND xã đã triển khai các nhiệm vụ chủ yếu 

theo đúng Kế hoạch CCHC năm 2021 đã đề ra và đạt được những kết quả như 

sau: 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã xác định công tác CCHC là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong quá trình thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành 

quyết liệt của chính quyền; Công tác cải cách hành chính ngày càng được đổi 

mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đáp ứng 

được sự hài lòng của tổ chức và cá nhân. 

Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính 

được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, 

giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân với cơ 

quan Nhà nước. Việc sắp xếp lại các chuyên môn xã, quy định rõ chức năng 

nhiệm vụ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, không còn tình trạng trùng lặp hay 

bỏ sót nhiệm vụ.  

Tài chính công được công khai, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

các đơn vị sự nghiệp nhà nước đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đã làm rõ trách 

nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu giúp việc của cá nhân  

2. Tồn tại, hạn chế  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả chưa đạt yêu cầu so với quy định. 

3. Nguyên nhân 

          Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về tầm quan trọng công tác 

cải cách hành chính chưa đúng mức; UBND xã thực hiện chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính còn hạn chế, chưa đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện hiệu 

quả; việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và đánh giá thi đua khen 

thưởng gắn với công tác cải cách hành chính cơ quan, chưa được triển khai thực 

hiện; đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành 

chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CCHC TRONG 

THỜI GIAN TỚI 



 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND xã thực hiện triển khai thực hiện các 

chương trình, kế hoạch CCHC đã ban hành 

Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, Chương trình tổng thể CCHC của 

tỉnh, huyện giai đoạn 2021 - 2030 

2. Cải cách thể chế 

Thực hiện tốt quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, rà soát, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính ban hành 

mới, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế 

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND xã cho phù hợp và 

khi có thay đổi. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận, công chức 

chuyên môn trong giải quyết nhiệm vụ. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ tiền lương, các chế độ phụ cấp, chế độ, 

chính sách khác đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Thực 

hiện tốt các quy định về chế độ trách nhiệm, đạo đức cán bộ, công chức, văn hóa 

công sở nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức 

nghề nghiệp của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. 

6. Cải cách tài chính công 

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong cơ quan. 

7. Hiện đại hóa hành chính 

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức khai thác và sử dụng dữ liệu trên hệ 

thống Văn phòng điện tử iOffice.  

Tiếp tục duy trì áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, rà soát đánh giá 

nội bộ và sửa đổi bổ sung các quy trình khi có thay đổi về văn bản hướng dẫn và 

thủ tục hồ sơ.. 

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của xã 

Hoàng Văn Thụ./. 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện 

- TT Đảng ủy; 

- TT. HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các bộ phận chuyên môn; 

- Lưu: Vp 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nông Văn Nguyễn 
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