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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III  

và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 

 

 

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

1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch CCHC: 

- Thực hiện Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của 

tỉnh. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 

13/01/2021 về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của huyện. 

- Công tác tuyên truyền, kiểm tra CCHC được quan tâm, UBND huyện 

đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai như: Kế hoạch số 16/KH-UBND 

ngày 22/02/2021 về kiểm tra CCHC năm 2021 đối với các đơn vị, địa 

phương; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/02/2021 về tuyên truyền công 

tác CCHC năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 

30/7/2021 về triển khai nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch 2025/KH-UBND 

ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 

về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, PAPI, Sipas 

trên địa bàn huyện; Công văn số 2530/UBND-NV, ngày 03/8/2021 về triển 

khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 

theo Kế hoạch số 2734/KH-UBND, ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận. 

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

- UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai như: Quyết 

định số 95/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2021 của huyện; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/02/2021 về 

kiểm tra CCHC năm 2021 đối với các đơn vị, địa phương; Kế hoạch số 

23/KH-UBND ngày 25/02/2021 về tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 

trên địa bàn huyện; Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về thành 

lập đoàn kiểm tra CCHC năm 2021; Công văn số 2530/UBND-NV ngày 

03/8/2021 về triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 

2021; Công văn 2688/UBND-NV ngày 12/8/2021 về triển khai kiểm tra công 

tác CCHC trên địa bàn huyện; Công văn số 2819/UBND-NV ngày 23/8/2021 

về phân công chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra CCHC của 

tỉnh... 
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- Ngày 02/3/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi 

đua khen thưởng và công tác cải cách hành chính năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ thi đua khen thưởng và cải cách hành chính năm 2021;  

- Thực hiện Công văn số 353/SNV-CCHC ngày 25/02/2021 của Sở Nội 

vụ tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp 

loại Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, UBND 

huyện đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 10/3/2021 khắc phục 

những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả chấm điểm chỉ số CCHC của huyện 

Hàm Tân năm 2020. Qua đó yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương 

có liên quan triển khai thực hiện để nâng cao công tác cải cách hành chính trong 

năm 2021. 

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính: 

- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/02/2021 

về kiểm tra CCHC năm 2021 đối với các đơn vị, địa phương, thời gian kiểm 

tra trong tháng 7 – 8 năm 2021; Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 10/8/2021 

của UBND huyện về kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn 2688/UBND-NV ngày 12/8/2021 về 

triển khai kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các 

xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính của 

địa phương mình để qua kiểm tra kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế kịp 

thời khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Do 

tình hình dịch bệnh hiện nay đang phức tạp, đồng thời để đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn huyện nên UBND huyện đã chỉ đạo các đơn 

vị, địa phương tự rà soát, kiểm tra báo cáo kết quả cho Đoàn kiểm tra để xem 

xét. 

- Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên đôn 

đốc, theo dõi các cơ quan đơn vị, địa phương xây dựng các văn bản triển khai 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và thực hiện báo cáo định kỳ hàng 

quý theo quy định. 

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính: 

- UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/02/2021 

về tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 

35/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện về khắc phục những tồn tại, 

hạn chế đã chỉ ra qua kết quả chấm điểm CCHC của huyện năm 2021. Chỉ 

đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến Quyết định 488/QĐ-

UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về công bố kết quả đánh giá, xếp loại 

Chỉ số CCHC đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các 

khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 

2020; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 về thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, PAPI, Sipas trên địa bàn huyện; 
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Công văn số 2530/UBND-NV, ngày 03/8/2021 về triển khai thực hiện công 

tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 theo Kế hoạch số 

2734/KH-UBND, ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

- Chỉ đạo Trung tâm VT-TT&TT huyện làm phóng sự tuyên truyền về 

CCHC của huyện; các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh không dây, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác như: qua Zalo, 

thông qua hội nghị, tập huấn. Hàng quý các cơ quan, đơn vị, địa phương viết tin 

bài liên quan đến công tác cải cách hành chính để đăng trên trang Thông tin điện 

tử của huyện. 

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

1. Cải cách thể chế: 

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến cải cách thể 

chế như: 

- UBND huyện đã ra quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về 

Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành hết hiệu lực thi 

hành năm 2020 (gồm 04 Nghị quyết, 02 Quyết định). 

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/02/2021 về kiểm tra rà soát văn bản 

QPPL của HĐND, UBND huyện Hàm Tân năm 2021. 

- Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/3/2021 theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2021. 

- Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 04/02/2021 về quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2021. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

2.1. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC): 

- Thực hiện Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết 

định 408/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND huyện Hàm Tân về việc phê 

duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm 

Tân. 

- Thực hiện việc đăng ký kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 tại 

công văn số 354/UBND-TH ngày 02/02/2021 của UBND huyện Hàm Tân qua 

đó rút ngắn thời gian một số TTHC so với quy định. 

- Thường xuyên thực hiện việc niêm yết công khai TTHC kịp thời, chính 

xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật trên bảng niêm yết tại bộ phận một cửa 

và trên trang thông tin điện tử của huyện. 
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- Các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đều tiến hành niêm yết theo quy 

định và được kiểm soát chặt chẽ. Qua đó, các thủ tục hành chính được cập nhật 

thường xuyên khi có thay đổi, đồng thời cũng công bố đầy đủ các số điện thoại 

cơ quan và lãnh đạo để công dân liên hệ khi có thắc mắc. UBND huyện cũng đã 

xây dựng chuyên mục cải cách thủ tục hành chính, và duy trì hoạt động chuyên 

mục “Hỏi - Đáp” trên trang thông tin điện tử của huyện. 

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

- Văn Phòng HĐND&UBND huyện bố trí 01 công chức phụ trách trực 

tiếp tiếp nhận, trả kết quả; đồng thời có bố trí quầy tiếp nhận TTHC của các 

phòng chuyên môn gồm: TN-MT, KT-HT, LĐ-TB&XH, TP, TC-KH; Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất Hàm Tân bố trí 02 viên chức, Bưu điện huyện bố 

trí người theo Đề án quy định. Bộ phận Một cửa cấp xã: 10/10 xã, thị trấn đã bố 

trí 01 công chức Văn phòng - Thống kê làm việc tại bộ phận một cửa xã, thị trấn 

có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu công việc. 

- Từ ngày 09/6/2021 đến ngày 09/9/2021, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của huyện đã tiếp nhận tổng số 3173 hồ sơ, đã giải quyết 2424 hồ sơ, đạt 

tỷ lệ 76,39% (trả đúng thời hạn 1482 hồ sơ, trả quá hạn cấp huyện 86 hồ sơ, 

trả quá hạn cấp tỉnh 60 hồ sơ; trễ hạn do công dân thực hiện nghĩa vụ thuế 

chậm 314 hồ sơ, chuyển trả do không đủ điều kiện giải quyết 482 hồ sơ), đang 

giải quyết 720 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trể hẹn 86/3173 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2,71%, trong 

đó chủ yếu trễ hạn ở lĩnh vực đất đai, nhà ở. 

2.3. Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC: 

Việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với tổ chức, cá nhân về thực 

hiện thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” được thực hiện thường xuyên 

theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo “phiếu chấm điểm trong giải quyết thủ 

tục hành chính” và đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thông qua “ phiếu lấy ý 

kiến” theo Công văn số 4354/VP-NCKSTTHC ngày 06/9/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh kèm theo từng giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Số lượng phiếu 

khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với thực hiện thủ tục hành 

chính trên địa bàn huyện là 390 phiếu. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, Thủ trưởng các phòng 

chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đã triển khai xây dựng và 

rà soát, bổ sung Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công 

chức, viên chức; rà soát, bổ sung Quy chế làm việc. Thực hiện tốt việc tinh giản 

biên chế theo tỉnh giao; triển khai thực hiện việc luân chuyển định kỳ một số 
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chức danh theo quy định và điều động bổ sung một số chức danh cán bộ, lãnh 

đạo ở các phòng, ban còn thiếu.  

- Rà soát, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức đáp ứng các yêu cầu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ 

và Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt 

Kế hoạch tinh giản biên chế hành chính của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-

2021 và Đề án số 136/ĐA-UBND ngày 19/7/2016 của UBND huyện về việc 

tinh giản biên chế hành chính của huyện Hàm Tân giai đoạn 2015-2021. 

- UBND huyện đã ban hành các công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức xác 

hạch từ viên chức sang công chức cũng như đề nghị tổ chức kì thi nâng ngạch từ 

cán sự lên chuyên viên cho các công chức, viên chức thuộc huyện để đảm bảo 

được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình hoạt động. 

4. Cải cách chế độ công vụ, công chức: 

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chế độ, 

chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật; 

công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 134/KH-

UBND ngày 09/12/2020 về đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021. 

- Cấp huyện: Biên chế hành chính được giao 86 biên chế (hiện có 75 biên 

chế, còn thiếu 11 biên chế) hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP được giao 06 

hợp đồng, đã bố trí đủ; Biên chế sự nghiệp được giao 50 biên chế (hiện có 33 

biên chế, còn thiếu 17 biên chế). Cấp xã: Số cán bộ cấp xã hiện có 104/110 

người, công chức cấp xã hiện có 102/118 người. 

5. Cải cách tài chính công: 

- Tình hình triển khai thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ được 

UBND huyện triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, 

quy chế sử dụng kinh phí tiết kiệm được và quy chế về công khai tài chính của 

các cơ quan gắn với thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, kinh phí thực hiện tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính các đơn vị thực hiện tiết kiệm, làm rõ chi 

tiết cụ thể từng khoản thu chi. Trong thực hiện chi tiêu, được áp dụng theo quy 

chế chi tiêu nội bộ và đúng với chế độ, chính sách theo quy định. 

- Đến thời điểm hiện nay, huyện có 06 đơn vị sự nghiệp công lập cấp 

huyện, trong đó tự bảo đảm kinh phí hoạt động 01 đơn vị (Ban quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng huyện); bảo đảm một phần kinh phí hoạt động 02 đơn vị 

(Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban quản lý Công trình công cộng huyện); 
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còn lại 03 đơn vị nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

- Cuối năm 2020 các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung quy chế 

chi tiêu nội bộ và phương án sử dụng tiết kiệm từ kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí làm cơ sở triển khai 

thực hiện. Hầu hết các đơn vị, địa phương đã quán triệt rõ mục tiêu và nội dung 

của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ 

quan, đơn vị mình. 

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

- Trong tháng 02/2021, UBND huyện đã tổ chức tổng kết hoạt động của 

BCĐ Công nghệ thông tin huyện. Qua đó, đã đánh giá kết quả đạt được và đề ra 

các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ban hành kế 

hoạch số 68/KH-UBND ngày 08/4/2021 về ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin trong cơ quan nhà nước huyện Hàm Tân năm 2021. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin vào giải quyết công việc hành chính, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng 

một cửa điện tử trong giải quyết TTHC; tiếp tục sử dụng và khai khác có hiệu 

qủa một số phần mềm phục vụ điều hành, quản lý chuyên môn như phần mềm 

Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Một cửa điện tử, hệ thống mail công 

vụ... góp phần hoàn thành các nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính trong hoạt động 

của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.  

- UBND huyện đã công khai thủ tục hành chính, hộp thư “Hỏi - Đáp” để 

tiếp nhận, trả lời các phản ánh kiến nghị trên Trang Thông tin điện tử của huyện. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai 

công tác tuyên truyền liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức và dịch vụ bưu 

chính công ích để người dân biết và thực hiện. 

- Thực hiện Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 và Quyết 

định số 2290/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án 

nâng cấp Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp Bộ phận 

một cửa cấp xã theo hướng hiện đại giai đoạn 2. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm. 

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC năm 2021 được triển khai 

thực hiện nghiêm túc. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm 

vụ thực hiện CCHC năm 2021 cho từng phòng chuyên môn và UBND cấp xã. 

- Công tác tuyên truyền CCHC được quan tâm chỉ đạo bằng nhiều hình 

thức, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (trên hệ thống đài truyền 
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thanh không dây, trên Zalo, facebook...), nhất là tuyên truyền thủ tục hành 

chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhờ đó nhân dân đã nắm bắt rõ hơn 

các thủ tục hành chính và ngày càng quan tâm hơn đến dịch vụ công trực 

tuyến. 

- Việc thực hiện đơn giản hóa TTHC gắn với việc thực hiện cơ chế “một 

cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai khá đồng bộ và đi vào nề nếp,  đảm 

bảo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền giải quyết, rút ngắn được thời gian 

giải quyết công việc.  

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức được chú trọng.  

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC. 

- Việc xây dựng kế hoạch và thực hiện báo cáo theo định kỳ ở một số cơ 

quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc. 

- Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, 

“một cửa liên thông” vẫn còn hồ sơ trễ hẹn xảy ra, còn hồ sơ không đủ điều kiện 

phải chuyển trả cho công dân. 

- Công tác kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát 

thủ tục hành chính theo kế hoạch đề ra gặp nhiều khó khăn. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Khó khăn, vướng mắc. 

- Cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa ở xã còn nhiều khó khăn, chưa đáp 

ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định (trừ Tân Minh, Tân Nghĩa), đang được đầu tư 

nâng cấp nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động chung. 

- Việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia và sử dụng các dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích ở một số cơ quan, 

đơn vị, địa phương còn hạn chế; đồng thời, tâm lý của người dân vẫn ngại tham 

gia thực hiện, thao tác trên các phần mềm chưa quen nên số lượng hồ sơ tiếp 

nhận trực tuyến phát sinh ít.  

- Kết quả việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng tốt yêu cầu 

trong công tác quản lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. 

2. Kiến nghị: Không. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN 

ĐẾN 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước cho toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC theo quy định. 
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2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2021, kế 

hoạch kiểm soát TTHC năm 2021, triển khai và ứng dụng CNTT năm 2021 của 

huyện. 

3. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính; rà soát, kiểm tra việc 

thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và một cửa điện tử trên địa bàn huyện. 

4. Tiếp tục nâng cao lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương, 

kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chỉnh phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 16/10/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp 

hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 30, Chỉ thị số 40 của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, tích cực đấu tranh chống 

các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiên quyết xử lý các hành vi tham 

nhũng, lãng phí, những sai phạm kỷ luật hành chính. 

5. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo thực hiện đúng 

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

6. Thực hiện tốt quản lý chi tiêu chặt chẽ, tạo sự chủ động và tăng cường 

trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và công 

khai trong việc chi tiêu ngân sách. Thực hiện các chương trình hành động của 

Chính phủ, của Tỉnh và của các cơ quan về phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực tài chính. 

7. Tiếp tục nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  

theo Đề án hiện đại theo đúng lộ trình. 

8. Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả tự chấm điểm cải cách hành chính 

năm 2021 của huyện cho Sở Nội vụ đúng thời gian quy định. Triển khai chấm 

điểm cải cách hành chính cấp xã đảm bảo thời gian theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III 

năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 của UBND 

huyện. UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Bình Thuận; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (Ng-05b). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Văn Quý Ngọc 
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