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 HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

  Số: 35/KH-UBND           Hàm Tân, ngày 10 tháng 03 năm 2021 

 

  KẾ HOẠCH 
Khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả chấm điểm 

 Cải cách hành chính của huyện Hàm Tân năm 2020 
 

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. Qua đó, 

UBND huyện Hàm Tân đạt loại khá, xếp thứ 8/10 huyện, thị, thành phố thuộc 

tỉnh, giảm 01 bậc so với năm 2019 (7/10). Để khắc phục những tồn tại, hạn chế 

qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của huyện 

Hàm Tân, UBND huyện Hàm Tân xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại 

Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của huyện Hàm Tân và triển khai thực 

hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; qua đó, góp 

phần cải thiện kết quả xếp loại cải cách hành chính năm 2021 của huyện. 

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

tham mưu, triển khai khắc phục triệt để, kịp thời những nội dung tiêu chí thành 

phần đạt điểm thấp qua kết quả chấm điểm Cải cách hành chính năm 2020 của 

huyện. 

2. Yêu cầu:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời quán triệt, tuyên 

truyền kết quả xếp loại chỉ số Cải cách hành chính 2020 của huyện đến cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động được biết.  

- Kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch khắc phục các nội 

dung tiêu chí thành phần đạt điểm thấp có liên quan đến cơ quan, ngành mình 

phụ trách. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Tham mưu triển khai thực hiện 

khắc phục các nội dung sau: 

- Mở chuyên mục cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử và duy 

trì đăng tin, bài về CCHC (trung bình 02 tin, bài/1 tháng). Tiêu chí này được 

0/0,5 điểm do năm 2020 có 4 tin bài về chuyên mục CCHC, không đạt. 
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- Khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã tại địa phương. Tiêu chí này được 0,5/1,5 

điểm do chậm khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên hệ thống phần 

mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã. 

- Thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Tiêu chí này được 0,5/1 điểm do 

chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời (không có tài liệu kiểm chứng về thư xin lỗi).  

- Công khai việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Tiêu chí này được 0,25/0,5 điểm do 

Thực hiện chưa kịp thời theo Công văn số 4810/VP-NCKSTTHC ngày 16/10/2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh. 

- Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI; Tỷ lệ hồ sơ được trả qua 

dịch vụ BCCI. Hai tiêu chí này được 0/2 điểm do thực hiện chưa đạt. 

2. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện khắc phục các nội dung sau: 

- Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ đúng thời gian quy định. Tiêu 

chí này được 0/1 điểm do báo cáo 9 tháng và 1 năm về CCHC gửi chậm so với 

thời gian quy định. 

- Thực hiện tốt tinh giảm biên chế. Tiêu chí này được 0,42/1 điểm do tinh 

giản không đạt chỉ tiêu tỉ lệ % so với năm 2015. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện khắc phục các 

nội dung sau: 

- Báo cáo năm (của năm trước liền kề năm đánh giá) về kết quả thực hiện 

cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước và báo cáo tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tiêu chí này được 0/0,5 điểm do 

Không có tài liệu kiểm chứng về báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của cơ 

quan nhà nước và báo cáo tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập (SNCL) ở địa phương. Tiêu chí này được 0/1,5 điểm do Triển khai 

chưa đầy đủ, kịp thời các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

4467/UBND-TH ngày 06/11/2017 V/v rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

4. Phòng Tư pháp: Tham mưu UBND huyện khắc phục nội dung sau: 

- Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. Tiêu chí này được 0/1 điểm do 

địa phương có Báo cáo kết quả kiểm tra, nhưng đơn vị không có văn bản chỉ 

đạo khắc phục những tồn tại hạn chế qua kết quả kiểm tra. 

5. Trung Tâm VH-TT&TT: Thực hiện tốt nội dung sau: 
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Làm ít nhất 01 phóng sự hay video clip tuyên truyền nội dung CCHC. 

Tiêu chí này được 0/0,5 điểm do không có phóng sự hay video clip tuyên truyền 

nội dung CCHC. 

6. Ban Quản lý công trình công cộng: Khắc phục việc sử dụng tài sản 

công cho thuê nhưng chưa lập Đề án. Tiêu chí này được 0/1 điểm do việc sử 

dụng tài sản công cho thuê nhưng chưa lập Đề án. 

7. UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn 

chế qua kết quả chấm điểm cải cách hành chính của xã, thị trấn năm 2020 đồng 

thời khắc phục thêm các nội dung sau: 

- Triển khai viết tin bài về cải cách hành chính gửi Văn phòng HĐND & 

UBND huyện để đăng trên Trang thông tin điện tử của huyện hàng tháng hoặc 

quý theo yêu cầu của Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Mỗi xã, thị trấn phải tổ chức được 1 đợt tuyên truyền nội dung CCHC 

thông qua các hình thức khác (Hội nghị, tập huấn, phóng sự, tọa đàm, video 

clip…). 

- Triển khai cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã tham gia viết sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính. 

- Khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử cấp xã tại địa phương. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ hồ sơ được 

tiếp nhận qua dịch vụ BCCI; tỷ lệ hồ sơ được trả qua dịch vụ BCCI. 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001 theo quy định. Trong năm 2020 có 02 xã Tân Thắng và Thắng 

Hải không gửi báo cáo và hồ sơ kiểm chứng tình hình duy trì Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001 theo yêu cầu và xã Tân Xuân không thực hiện 

báo cáo khắc phục theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, 9 tháng 

và 1 năm báo cáo kết quả tham mưu, triển khai khắc phục theo nội dung được 

phân công tại kế hoạch này về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ ) để tổng hợp, 

theo dõi, chỉ đạo. 

2. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch 

này của các cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cơ sở cuối năm đưa vào nội dung 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Định kỳ tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả khắc phục theo quy 

định.  
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Trên đây là kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh 

giá, xếp loại Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của huyện Hàm Tân. Trong 

quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH  
- Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (Tr-30b). Văn Quý Ngọc 
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