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BÁO CÁO 

Sơ kết kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy và  

Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 802/SNV-CCHC ngày 20/4/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị báo cáo sơ kết Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 

07/9/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của 

UBND tỉnh. UBND huyện Hàm Tân báo cáo kết quả thực hiện, như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 

07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2992/KH-UBND 

ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

1.1. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt 

- Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực 

hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS 

năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 66-KH/HU 

ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về thực hiện Chỉ thị 

số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn huyện Hàm Tân; UBND huyện đã ban 

hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 thực hiện nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Qua đó, UBND huyện đã chỉ đạo Thủ 

trưởng các phòng, ban thuộc huyện; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán 

triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ 

quan, đơn vị và địa phương được biết, nắm rõ và triển khai thực hiện tốt các nội 

dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2992/KH-

UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 66-KH/HU của Huyện ủy và Kế hoạch số 

148/KH-UBND của UBND huyện. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT 

huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền định kỳ hàng tuần, tháng 

trên hệ thống truyền thanh không dây của huyện, xã, thị trấn để nhân dân được 

biết.  
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1.2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2992/KH-UBND 

của UBND tỉnh: 

- UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2992/KH-

UBND của UBND tỉnh như1. Từ các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC 

của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn đã 

xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC liên quan đến 

đơn vị mình2, góp phần nâng cao kết quả công tác CCHC của toàn huyện. 

- Qua Kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của 

UBND tỉnh đối với UBND huyện Hàm Tân. UBND huyện đã xây dựng Kế 

hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/02/2022 khắc phục những tồn tại, hạn chế đã 

chỉ ra qua kết quả chấm điểm cải cách hành chính của huyện Hàm Tân năm 

2021. Qua đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban thuộc huyện và UBND 

các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ để khắc phục các tồn tại, hạn chế và 

thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc, nhắc nhở triển khai thực hiện.  

- 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 

                                           
1 Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về thực hiện Chỉ thị 

số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số 

PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn huyện Hàm Tân; Kế hoạch số 

148/KH-UBND ngày 07/9/2021 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số 

SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 21/4/2022 thực 

hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Đồng thời xây dựng kèm theo tại Công văn số 3693/UBND-NV ngày 26/10/2021 về ban hành quy trình chi tiết 

thực hiện nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch số 2992/KH-UBND của UBND tỉnh; Công văn số 3891/UBND-NV 

ngày 05/11/2021 về việc triển khai các Chỉ thị, Kế hoạch trên địa bàn huyện; Công văn số 3095/UBND-NV ngày 

09/9/2021 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số 

SIPAS của tỉnh theo Kế hoạch số 148/KH-UBND huyện; Công văn 3334/UBND-NV ngày 27/9/2021 về việc 

nhắc nhở các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và quy trình thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Công văn 

số 675/UBND-NV ngày 14/3/2022 tăng cường rà soát, triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch số 

148/KH-UBND của UBND huyện; Công văn số 677/UBND-NV ngày 14/3/2022 rà soát, triển khai các nội dung 

CCHC theo thông báo kết quả kiểm tra CCHC của Sở Nội vụ tỉnh; Công văn số 961/UBND-NV ngày 06/4/2022 

về việc nhắc nhở thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC và cập nhật hồ sơ TTHC trên phầm mềm Một cửa điện tử. 
2 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND thị trấn Tân Nghĩa; Kế 

hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thị trấn Tân Minh; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 

21/9/2021 của UBND xã Sông Phan; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND xã Tân Phúc; Kế 

hoạch số 77/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND xã Tân Đức; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 28/9/2021 

của UBND xã Tân Hà; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND xã Tân Xuân; Kế hoạch số 

50/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND xã Sơn Mỹ; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND 

xã Tân Thắng; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND xã Thắng Hải. 
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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. Tại Bộ phận Một 

cửa huyện và Một cửa các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện nâng cấp Bộ phận 

Một cửa theo hướng hiện đại thực hiện khảo sát theo 03 hình thức: trên phiếu 

lấy ý kiến, trên máy tra cứu thông tin hồ sơ TTHC và trên Ipad; tại các xã chưa 

thực hiện nâng cấp Bộ phận Một cửa theo hướng hiện đại thì thực hiện trên 

“phiếu lấy ý kiến”. Kết quả chỉ số hài lòng cấp huyện năm 2021 được UBND 

tỉnh đánh giá tốt; mức độ là hài lòng; xếp hạng 8 và trong quý I/2022 tự đánh giá 

đánh giá tốt, mức độ là hài lòng.  

2. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các chỉ 

số theo Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 

2992/KH-UBND của UBND tỉnh. 

2.1. Việc tham mưu công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết. Việc xây dựng và hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) liên thông, liên thông điện tử giữa các cấp, các ngành, gắn với việc rà 

soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết 

- UBND huyện thường xuyên thực hiện rà soát và công khai các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã trên trang thông tin 

điện tử huyện theo đúng quy định. Khi nhận được các quyết định của UBND 

tỉnh về việc công bố danh mục TTHC của các lĩnh vực; UBND huyện chỉ đạo 

Bộ phận Một cửa huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết công 

khai TTHC tại Bảng niêm yết của Bộ phận Một cửa các cấp theo kế hoạch đề ra; 

hướng dẫn rõ cho tổ chức, cá nhân việc tạo lập tài khoản, cách thức sử dụng và 

truy xuất dữ liệu của TTHC được công bố; thực hiện việc đăng thông tin của các 

TTHC mới công bố trên trang thông tin điện tử huyện để công khai cho CBCC, 

người dân, tổ chức biết, thực hiện. 

- Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các Quyết 

định có thay đổi, bổ sung của các sở ngành trong quá trình thực hiện. UBND 

huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị 

trấn xây dựng và hoàn thiện quy trình giải TTHC liên thông, liên thông điện tử 

giữa các cấp (xã, huyện, tỉnh). Đến nay, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên hệ 

thống phần mềm một cửa điện tử liên thông cơ bản ổn định giữa các cấp.  

- Thực hiện Công văn số 65/VP-NCKSTTHC ngày 06/01/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc đăng ký kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022. 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 276/UBND-TH ngày 18/01/2022 đã tiến 

hành triển khai rà soát, đánh giá đơn giản hóa các TTHC năm 2022, trong đó 

đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết đối với 02 TTHC tại Quyết định số 
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1028/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 và 01 TTHC tại Quyết định số 2592/QĐ-

UBND ngày 04/10/2021. 

2.2. Việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định để cải thiện các chỉ 

số theo Chỉ thị số 11-CT/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch 2992/KH-UBND của 

UBND tỉnh về: 

- Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn đã thực 

hiện công khai các biểu mẫu, đơn, tờ khai hướng dẫn kê khai thực hiện TTHC 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan và địa phương. Đã thực hiện 

mẫu hóa các biểu mẫu, tờ khai đối với các thủ tục hành chính thường xuyên thực 

hiện tại đơn vị trên các lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên, tư pháp – hộ tịch, kinh 

doanh, lao động, thương binh và xã hội… Tuy nhiên, vẫn còn một số địa 

phương3 thực hiện mẫu hóa các biểu mẫu, tờ khai đối với các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của đơn vị vẫn chưa đầy đủ, chủ yếu mẫu hóa đối với các 

TTHC thường xuyên tiếp nhận trên lĩnh vực đất đai, tư pháp - hộ tịch. 

- Đối với địa phương đã thực hiện công khai Danh mục TTHC và hướng 

dẫn các bước, quy trình thực hiện đối với TTHC gồm có: cấp huyện có 346 thủ 

tục hành chính; cấp xã có 164 thủ tục hành chính. Danh mục TTHC thực hiện 

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cấp huyện có 26 TTHC (12 TTHC cấp 

độ 3 và 14 TTHC cấp độ 4), cấp xã có 13 TTHC (8 TTHC cấp độ 3 và 5 TTHC 

cấp độ 4). Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính 

công ích cấp huyện có 271 TTHC, cấp xã có 94 TTHC. 

- UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công khai kết quả khảo sát 

đánh giá về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan và công chức, viên 

chức tham gia giải quyết TTHC trên trang Thông tin điện tử huyện, tại Bộ phận 

Một cửa cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì có một số địa phương 

thực hiện công khai chưa tốt như: Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Xuân, Tân Nghĩa, 

Tân Phúc. 

- Đã thực hiện công khai các quy định về quyền, trách nhiệm của người 

dân khi tham gia bầu cử trưởng thôn, khu phố, bầu cử đại biểu Quốc hội và 

HĐND các cấp và sau khi kết quả bầu cử được công bố, địa phương phải thông 

tin kịp thời để người dân biết; Công khai tiêu chuẩn bình xét hộ nghèo, danh 

sách hộ nghèo; kết quả bình xét hộ nghèo kèm theo danh sách hộ bình xét đạt, 

chưa đạt, lý do chưa đạt; Công khai thu, chi ngân sách cấp xã; việc minh bạch 

trong lập sổ sách theo dõi đối với các khoản đóng góp của nhân dân; Công khai 

các nội dung người dân tham gia góp ý, giám sát xây dựng các công trình tại địa 

phương có vốn huy động từ các khoản đóng góp trực tiếp của người dân và hình 

thức đóng góp. Công khai các khoản phí mà mỗi hộ gia đình phải đóng cho 

chính quyền ở địa phương trong một năm; Công khai chính sách bảo hiểm y tế 

                                           
3 Thực hiện mẫu hóa các tờ khai, biểu mẫu nhưng chưa đầy đủ, chủ yếu mẫu hóa đối với TTHC thường 

xuyên giải quyết tại đơn vị (Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Xuân, Tân Hà, Tân Nghĩa, Tân Phúc) 
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đối với trẻ em dưới 06 tuổi; lợi ích của chính sách bảo hiểm y tế đối với người 

dân tại Bộ phận một cửa cấp xã và trụ sở thôn, khu phố. Tuy nhiên, vẫn còn một 

số địa xã, thị trấn4 chưa thực hiện nghiêm việc công khai đầy đủ các văn bản 

trên. 

- Đã thực hiện công khai các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, 

quy định mới và hướng dẫn thực hiện đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của cơ quan nhà nước, của ngành, địa phương, đồng thời công khai đầy 

đủ các kế hoạch về theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, các kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền thi hành pháp luật, quyết định rà soát danh mục các 

văn bản hết hiệu lực thi hành của huyện5. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người dân và tổ chức, nhất là các chính 

sách, pháp luật của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành bằng nhiều hình 

thức như tủ sách pháp luật tại các thôn, khu phố; tổ chức các buổi tuyên truyền 

trong nhân dân… 

- Đã thực hiện công khai các kế hoạch, tiêu chuẩn về tuyển dụng, xét 

tuyển công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của huyện6 trong năm 

2022 trên Trang thông tin điện tử huyện, tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận 

Một cửa các xã, thị trấn có đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022. 

- Đã thực hiện công khai Quyết định, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; bảng giá đất nhà nước, giá đất đền bù đối với các dự án phải giải toả, đền 

bù, thu hồi đất; các dự án phải thu hồi đất và các hộ bị ảnh hưởng do giải phóng 

mặt bằng của dự án tại địa phương trên Trang thông tin điện tử huyện và tại Bộ 

phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Vẫn còn một số xã, thị trấn7 thực hiện chưa 

nghiêm việc công khai theo kế hoạch. 

- Đã thực hiện công khai chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn, năm của ngành, địa phương; quy hoạch 

ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công 

tác hằng năm của địa phương trên Trang Thông tin điện tử huyện, tại Bộ phận 

                                           
4 UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện công khai (Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Xuân, Tân 

Nghĩa, Tân Phúc); UBND các xã, thị trấn đã thực hiện công khai tại trụ sở UBND nhưng chưa công khai tại 

thôn, khu phố (Tân Hà, Sông Phan, Tân Minh). 
5 Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2022 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn huyện Hàm Tân năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2022; Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện 

Hàm Tân về ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện; Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 Công bố danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2021 (có 06 Quyết định)... 
6 Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức năm 2022; Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND huyện về phê duyệt và ban hành 

kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Thông báo số 179/TB-UBND ngày 30/3/2022 của UBND 

huyện về thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022; Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND 

huyện về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 

của UBND huyện về thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022. 
7 UBND cấp xã có công khai nhưng chưa đầy đủ ( Sông Phan, Tân Hà, Tân Xuân); UBND cấp xã chưa 

thực hiện công khai (Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Phúc, Tân Nghĩa). 
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Một cửa cấp huyện8 và Bộ phận Một cửa cấp xã. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã, 

thị trấn chưa thực hiện công khai9. 

2.3. Việc đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 

dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, gắn 

với công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, tổ chức biết và thực hiện.  

Thực hiện công văn số 1260/STTTT-TTBCXB ngày 30/11/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện việc đăng tải tài 

liệu tuyên truyền lên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện; đồng thời chỉ đạo 

tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. Trong năm 2022, UBND huyện tiếp tục Kế hoạch số 23/KH-

UBND ngày 18/02/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022; trong đó giao nhiệm 

vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền 

các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ 

bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đồng thời 

trực tiếp hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký tài khoản, cách thực sử 

dụng và kiểm tra thông tin hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của 

tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

2.4. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông.  

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương.  

Trong năm 2021, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện giải quyết 

hồ sơ TTHC đúng hạn/Tổng số hồ sơ giải quyết là 7.697/11.931 hồ sơ. Từ đầu 

năm 2022 đến tháng 4/2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện giải 

quyết hồ sơ TTHC đúng hạn/Tổng số hồ sơ giải quyết là 3.400/4.506 hồ sơ. Tuy 

nhiên, việc thực hiện xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa của huyện và 

UBND 10 xã, thị trấn chưa tốt nên dẫn đến kết quả hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống 

phần mềm một cửa khá cao so với kết quả giải quyết hồ sơ trên giấy. 

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện 

nghiêm việc xin lỗi tổ chức, người dân khi để xảy ra tình trạng hồ sơ TTHC trễ 

hẹn. Xem xét trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết hồ sơ 

trễ hẹn, làm căn cứ cho việc đánh giá kết quả xếp loại cuối năm. Trong năm 

2021, trên thực tế có 446 hồ sơ giải quyết trễ hẹn đã thực hiện xin lỗi tổ chức, cá 

                                           
8 UBND cấp huyện: Công khai Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về giao 

chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/02/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 18/03/2022 của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2022… 
9 UBND xã, thị trấn chưa thực hiện công khai (Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Xuân, Sông Phan, 

Tân Phúc, Tân Đức). 
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nhân; Quý I năm 2022, có 194 hồ sơ giải quyết trễ hẹn đã thực hiện việc xin lỗi 

tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022 trên phần mềm 

Một cửa điện tử trễ hẹn 2091 hồ sơ, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và địa 

phương thực hiện việc xin lỗi chưa đúng biểu mẫu quy định, chưa hẹn lại ngày 

trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. 

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

tiếp tiếp nhận, trả kết quả của huyện (Bộ phận một cửa huyện); 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, Nội vụ; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm 

Tân bố trí 02 viên chức; Bảo hiểm xã hội huyện bố trí 01 viên chức; Bưu điện 

huyện bố trí 01 người theo Đề án quy định. Tại 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. 

- Việc đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải 

quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân vẫn còn nhiều bất cập, chưa được 

các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên. Do đó, hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực 

đất đai vẫn còn cao, dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần gây khó khăn, 

phiền hà cho người dân. 

- UBND huyện đã triển khai Thông báo số 661/TB-UBND ngày 

01/9/2021 về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (PAKN) 

của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC của UBND huyện đã được công khai 

trên Trang thông tin điện tử huyện, tại Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị 

trấn. UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc công khai thông tin, số điện thoại 

người có thẩm quyền tiếp nhận trả lời các phản ánh kiến nghị (PAKN) của tổ 

chức, cá nhân về TTHC tại địa phương mình. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, 

UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết 11/11 PAKN của công dân. 

- Việc thực hiện các mô hình thí điểm trong giải quyết thủ tục hành chính: 

UBND huyện đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “hướng dẫn nộp hồ sơ 

trực tuyến mức độ 3, 4” tại Bộ phận một cửa huyện và thị trấn Tân Minh. Kết 

quả giải quyết hồ sơ thực hiện theo mô hình thí điểm từ ngày 15/9/2021 đến 

ngày 31/04/2022: 

 

STT 
MÔ HÌNH 

(hỗ trợ trực tuyến) 

Số lượng hồ 

sơ đã tiếp 

nhận/hỗ trợ 

kê khai 

Đã giải quyết 
Đang 

giải 

quyết 

Ghi 

chú 

 

Đúng 

hạn 

Trễ 

hạn 

A UBND HUYỆN            

I TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4      



8 

 

1

1 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 
269 262 0 07   

2 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh 
6 6 0 0   

3 
Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 
77 75 0 02   

B UBND TT.TÂN MINH      

II TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3      

1 Xác nhận tình trạng hôn nhân 115 115 0 0  

 

2.5. Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là 

số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc, nhận và giải quyết 

TTHC cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở, 

không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục 

hành chính cho tổ chức, công dân 

- Xác định đào tạo, bồi dưỡng là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, liên 

tục và xuyên suốt để phát triển nguồn nhân lực, UBND huyện đã ban hành 

207/KH-UBND ngày 02/12/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2022; Công văn số 514/UBND-NV ngày 28/02/2022 về việc đề nghị 

phối hợp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định. 

Qua đó UBND huyện đã tổ chức 01 lớp QLNN ngạch chuyên viên; cử các cán 

bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo do cấp trên triển khai10. 

2.6. Việc áp dụng các mô hình, giải pháp sáng kiến trong thực hiện CCHC 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương mang lại hiệu quả.  

Thực hiện Công văn số 1728/SNV-CCHC ngày 26/8/2021 của Sở Nội vụ 

về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của 

UBND tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 

23/9/2021 về phát động tìm kiếm giải pháp sáng kiến trong công tác cải cách 

hành chính của huyện. Quá đó, UBND huyện đã chỉ đạo và giao cho các phòng, 

ban thuộc huyện có 02 giải pháp, sáng kiến; UBND các xã, thị trấn, mỗi địa 

phương phải có ít nhất 1 giải pháp, sáng kiến được công nhận trong năm 2021. 

Tuy nhiên, cuối năm 2021 có 05 địa phương gửi sáng kiến đề nghị xem xét công 

nhận nhưng không đạt yêu cầu. 

                                           
10 UBND huyện tổ chức 01 lớp QLNN ngạch chuyên viên cho 80 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; 

cử 02 cán bộ, công chức cấp huyện tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ; cử 03 cán bộ, công chức tham gia lớp 

bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính; 01 cán bộ tham gia chương trình bồi dưỡng lãnh đạo và 03 cán bộ, 

công chức tham gia bồi dưỡng về chuyển đổi số 
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  Đầu năm 2022, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát động, triển khai tìm kiếm giải pháp, sáng 

kiến trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

2.7. Việc bố trí nguồn tài chính hàng năm và nhân lực cho công tác cải 

cách hành chính. Hàng năm UBND huyện đã bố trí 200.000.000đ để thực hiện 

các nhiệm vụ tuyên truyền phổ phiến pháp luật, tuyên truyền cải cách hành 

chính, triển khai các nhiệm vụ có liên quan trong công tác CCHC. Đối với việc 

bố trí nguồn nhân lực cho công tác cải cách hành chính được UBND huyện quan 

tâm chỉ đạo. Đối với cấp huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ 

đạo, Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu công tác cải cách hành chính của 

huyện; các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn do Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các nhiệm vụ được giao trong công 

tác cải cách hành chính.  

3. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp 

- Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch số 19/KH-

UBND ngày 16/02/2022 về kiểm tra công tác CCHC năm 2022 và thành lập tổ 

kiểm tra CCHC định kỳ theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 10/02/2022, 

qua đó đã tiến hành kiểm tra thường xuyên tại 08 xã trên địa bàn huyện (gồm 

Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Xuân, Tân Hà, Sông Phan, Tân Phúc, Tân 

Đức) trong thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND 

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

chỉ số SIPAS trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Ngoài 

ra, Sở Nội vụ tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao 

theo Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh đối với Bộ 

phận Một cửa huyện, UBND thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh. 

- Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản như: Công văn số 

675/UBND-NV, ngày 14/3/2022 về tăng cường rà soát triển khai các nhiệm vụ 

cải cách hành chính được giao tại Kế hoạch số 148/KH-UBND của UBND 

huyện; Công văn số 677/UBND-NV, ngày 14/3/2022 về rà soát triển khai các 

nội dung cải cách hành chính theo thông báo kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ; 

Công văn số 961/UBND-NV, ngày 06/4/2022 về việc nhắc nhở thực hiện giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính và cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính trên phần 

mềm một cửa điện tử… chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát, khẩn trương 

niêm yết công khai các văn bản theo kế hoạch của cấp trên, thực hiện việc giải 

quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức cá nhân sớm, đúng hẹn, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC 

trễ hẹn, xử lý Hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử góp 

phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 
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- Ngoài ra, UBND huyện đã giao cho Phòng Nội vụ tham mưu, phối hợp 

với một số đơn vị liên quan đẩy mạnh việc kiểm tra công vụ, kiểm tra việc chấp 

hành giờ giấc làm việc và tình hình la cà hàng quán trong giờ hành chính của 

cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đã góp phần 

chấn chỉnh tác phong, ý thức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức. UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 

18/01/2022 về chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao 

trách nhiệm thực thi công vụ và văn hóa công vụ. Các phòng, ban, địa phương 

căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đã tiến hành kiểm tra ở các nội dung lĩnh 

vực CCHC thuộc ngành, địa phương theo dõi, quản lý, qua đó kịp thời hướng 

dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó 10 

xã, thị trấn đều có xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra CCHC của địa 

phương mình và thường xuyên tự kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những tồn tại 

hạn chế liên quan đến CCHC. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Nhận xét, đánh giá những chuyển biến về nhận thức, thái độ và 

hành động của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong công tác 

cải cách hành chính: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự chỉ đạo quyết 

liệt của UBND huyện trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2992/KH-UBND của UBND tỉnh; Kế 

hoạch số 66-KH/HU và Kế hoạch số 148/KH-UBND huyện nên nhận thức 

Người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến rõ rệt 

về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 

công tác cải cách hành chính. 

- Đa số cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần và thái độ tích cực 

trong việc tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến cải thiện các chỉ số trên địa bàn tỉnh. 

- Các cơ quan, đươn vị và UBND các xã, thị trấn chưa chủ động đề xuất 

các biện pháp, giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công tác cải cách hành chính 

thuộc phạm vi của ngành, địa phương mình. Nên dẫn đến từ khi triển khai Chỉ 

thị, Kế hoạch đến nay, trên địa bàn huyện chưa có những giải pháp, sáng kiến 

nào để thực hiện mang lại hiệu quả trong công tác CCHC, cải thiện các chỉ số. 

2. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh và giải pháp khắc phục: 

- Việc thực hiện nâng cấp Bộ phận một cửa cấp xã theo hướng hiện đại 

theo Đề án của UBND tỉnh gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu 

theo Đề án: Đã triển khai thực hiện đầu tư được 4 địa phương (Thị trấn Tân 

Minh, thị trấn Tân Nghĩa, Tân Đức, Tân Xuân), còn lại 6 địa phương được đầu 

tư trong năm 2022 và 2023. Tuy nhiên qua kiểm tra chỉ có Tân Minh là đảm bảo 
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về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 3 địa phương còn lại mới được đầu tư trang thiết 

bị, còn Bộ phận một cửa thì chưa đảm bảo theo quy định. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm phải hoàn thành đầy đủ, kịp thời 

100% các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu và nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh 

giao gặp nhiều khó khăn như: Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn trên 98% (Số hồ 

sơ trên lĩnh vực đất đai nhiều, số lượng công chức, viên chức tham mưu giải 

quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu nên nhiệm vụ này 

không hoàn thành); tỉ lệ giải quyết hồ hơ trực tuyến mức độ 3, 4 không đạt chỉ 

tiêu giao (Một phần do trang thiết bị phục vụ dịch vụ công chưa đáp ứng tốt, 

một phần do người dân chưa quan tâm đến việc thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến…) 

- Việc xây dựng hoàn thiện quy trình liên thông điện tử trên lĩnh vực cấp 

mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho hộ gia đình. Mẫu hóa quy trình, các bước công việc, thời gian, 

các chủ thể chính tham gia thực hiện thành sơ đồ các bước thực hiện. Tuy nhiên 

đến nay Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh chưa ban hành nên Phòng Tài nguyên 

& Môi trường huyện chưa tham mưu UBND huyện ban hành triển khai thực 

hiện tại địa phương. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

1. Ưu điểm 

- UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, các nhiệm vụ CCHC đề ra 

trong đã được các cơ quan, địa phương quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, 

kịp thời. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, 

chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS ở một số nội dung có những chuyển biến tích cực, cơ 

bản ban hành đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển 

kinh tế, xã hội ở địa phương.  

- Cơ chế một cửa, một cửa liên thông dần được duy trì nề nếp; các thủ tục 

hành chính đã được thường xuyên kiểm tra, rà soát và niêm yết công khai; dịch 

vụ Bưu chính công ích đã góp phần nâng cao chất lượng và số lượng, góp phần 

tích cực vào việc giảm phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ, 

thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.  

- Hiệu quả tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo đội ngũ công chức, 

viên chức được nâng lên, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được chuẩn hóa; lề 

lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có chuyển 

biến so với trước, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát; áp 

dụng các ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng hoàn thiện và 
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phát huy hiệu quả..., phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công 

dân.   

2. Hạn chế, khó khăn 

- Vẫn còn một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thật sự quan tâm chỉ đạo 

quyết liệt, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện chưa nghiêm 

việc giải quyết hồ sơ TTHC chính trên phần mềm Một cửa điện tử. 

- Ý thức trách nhiệm phục vụ tổ chức, người dân trong giải quyết hồ sơ 

hành chính của một số công chức, viên chức chưa cao, vẫn còn thông tin người 

dân phàn nàn gặp phiền hà do hồ sơ trễ hẹn, nhất là lĩnh vực đất đai; một số địa 

phương, cơ quan, đơn vị tình trạng để sót việc, quên việc, hoặc thiếu sự phối 

hợp vẫn còn. Một số địa phương có công chức phụ trách Bộ phận Một cửa thay 

đổi thường xuyên nên chưa đáp ứng tốt được nhu cầu công việc. 

- Còn nhiều địa phương chưa được đầu tư nâng cấp bộ phận một cửa theo 

hướng hiện đại nên cơ sở vật chất, trang thiết bị đã cũ phần nào làm ảnh hưởng 

đến quá trình hoạt động của hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện 

tử liên thông cấp huyện, cấp xã. 

- 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 vẫn còn hạn chế; đồng thời, tâm lý của người dân vẫn ngại tham 

gia thực hiện nên việc triển khai thực hiện vẫn còn gặp khó khăn. Kết quả việc 

ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, 

giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.  

- Hồ sơ trên lĩnh vực đất đai nhiều, thời gian thực hiện đo đạc không có 

quy định trong thủ tục hành chính, bên cạnh đó việc Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai yêu cầu địa phương cấp xã xác nhận quy chủ (không có trong thành 

phần hồ sơ) nên phần nào làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết hồ sơ đất đai 

cho dân, dẫn đến hồ sơ trễ hẹn nhiều. 

3. Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài Nguyên & Môi trường 

rà soát, đưa việc đo đạc vào quy trình, quy định thời gian cụ thể để triển khai 

thực hiện cho đảm bảo hiệu quả. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI. 

1. Tiếp tục triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thực 

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

SIPAS theo kế  hoạch đề ra, trọng tâm là: cải cách thủ tục hành chính, Cải cách 

tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực thi công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền 

số, lấy mục tiêu nâng cao dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. 

2. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các địa 

phương, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng 
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triển khai CCHC tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện. Khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC trong 

thời gian qua. 

3. Gắn công tác CCHC với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người 

đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ 

CCHC. Gắn kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC hàng năm với công tác thi 

đua, khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, nhất là 

người đứng đầu các đơn vị, địa phương. 

4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC đảm bảo đạt kết quả tốt; nâng cao năng lực, kỹ 

năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề 

nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lấy kết quả đánh giá sự hài 

lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động 

cung cấp dịch vụ công. 

5. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ 

CCHC là cơ sở để đánh giá, xếp loại công chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

6. Kịp thời rà soát các thủ tục hành chính do tỉnh công bố ban hành mới, 

sửa đổi, bổ sung kịp thời theo quy định; công bố công khai, minh bạch các thủ 

tục hành chính, tình hình giải quyết thủ tục hành chính. 

- Rà soát đánh giá đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục giấy 

tờ, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên 

tất cả các lĩnh vực, nhất là trên các lĩnh vực có nhiều bức xúc, gây tắc nghẽn 

trong công tác quản lý và các hoạt động liên quan đến người dân và doanh 

nghiệp. 

- Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về kết 

quả, thái độ, trách nhiệm của công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết hồ 

sơ trên địa bàn huyện. 

7. Thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC giữa các cấp, ngành trên địa bàn huyện; tập trung các lĩnh vực liên thông 

liên quan cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc 

việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết thủ 

tục hành chính do cơ quan quản lý nhà nước gây ra; đồng thời xử lý nghiêm 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ 

sơ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 11-

CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 



14 

 

12/8/2021 của UBND tỉnh. 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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BIỂU MẪU KÈM THEO ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

 

TT Nội dung 
Kết quả/số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Số người đã tham gia tổ chức tuyên truyền, quán triệt 

Chỉ thị số 11-CT/TU 
  

1.1 
Số người tại sở, ngành, UBND cấp huyện đã tham gia tổ 

chức tuyên truyền, quán triệt 

76/76 công 

chức 
 

1.2 Số đơn vị cấp xã đã triển khai quán triệt  
10/10 xã, thị 

trấn 

Cấp huyện 

thống kê 

1.3 
Số người tại cấp xã đã tham gia tổ chức tuyên truyền, quán 

triệt 

108 cán bộ; 

98 công chức 

Cấp huyện  

thống kê 

2 
Số văn bản chỉ đạo, điều hành đã tham mưu triển khai 

Chỉ thị số 11-CT/TU và Kế hoạch số 2992/KH-UBND 
  

2.1 Văn bản của cấp uỷ cùng cấp 01 
 

2.2 Văn bản của cơ quan, địa phương 01 

3 Số liệu về TTHC   

3.1 Số TTHC đã tham mưu công bố 346  

3.2 Số TTHC đã công khai 346  

3.3 Số TTHC đã xây dựng quy trình điện tử   

3.4 
Số TTHC liên thông với các ngành, địa phương do dơn 

vị mình chủ trì giải quyết 
17  

3.5 Số TTHC liên thông đã xây dựng quy trình điện tử 17  

3.6 
Số TTHC đã có Biểu mẫu hướng dẫn và đã được công 

khai 
346  

3.7 
Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn/Tổng số hồ sơ đã giải 

quyết trong năm 2021 
7.697/11.931  

3.8 
Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn/Tổng số hồ sơ đã giải 

quyết (từ đầu năm 2022 đến tháng 4/2022) 
3.400/4.506  

3.9 
Số hồ sơ trễ hẹn có Thông báo xin lỗi tổ chức, cá nhân 

(từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022). 
2.091  

3.10 
Số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 

(từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022). 
431  

3.11 
Số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ BCCI (từ tháng 

7/2021 đến tháng 4/2022) 
880  

3.12 Số hồ sơ đã trả qua dịch vụ BCCI (từ tháng 7/2021 đến 457  
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TT Nội dung 
Kết quả/số 

lượng 
Ghi chú 

tháng 4/2022). 

3.13 
Số PAKN đã tiếp nhận (từ tháng 7/2021 đến tháng 

4/2022). 
11  

3.14 
Số PAKN đã giải quyết (từ tháng 7/2021 đến tháng 

4/2022). 
11  

4 
Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải 

quyết TTHC 
  

4.1 Số lượng ý kiến khảo sát trong năm 2021 2444  

4.2 Chỉ số hài lòng qua khảo sát trong năm 2021 Hài lòng  

4.3 Số lượt ý kiến khảo sát trong quý I/2022  1019  

4.4 Chỉ số hài lòng qua khảo sát trong quý I/2022 Hài lòng  

5 

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và Kế 

hoạch số 2992/KH-UBND (từ tháng 7/2021 đến tháng 

4/2022). 

  

5.1 Số lượt tự kiểm tra tại đơn vị 01  

5.2 
Số lượt kiểm tra của đơn vị đối với các ngành, địa 

phương có liên quan  
02  

6 
Số lượng công chức, viên chức qua kiểm tra của đơn 

vị bị xử lý, kỷ luật 
0 Nêu số lượng 

và hình thức 

xử lý 7 
Số lượng công chức, viên chức qua kiểm tra của cấp 

có thẩm quyền bị xử lý, kỷ luật 
0 

8 
Số lượng công chức Bố trí làm việc tại Bộ phận một 

cửa sở, ngành, UBND cấp huyện 
04 Ghi rõ số 

lượng theo 

trình độ 

chuyên môn 9 
Số lượng công chức Bố trí làm việc tại Bộ phận một 

cửa UBND cấp xã (cấp huyện thống kê) 
10/10 

10 
Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng (từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022) 

89 cán bộ, 

công chức 

Nêu rõ số 

lượng, tên 

lớp đào tạo, 

bồi dưỡng 
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