
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

  Số:  27/KH-UBND           Hàm Tân, ngày  25 tháng 02 năm 2022 

 

  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 2021 
 

Thực hiện Công văn số 299/SNV-CCHC ngày 16/02/2022 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 2021 của các cơ quan, địa phương. Qua đó, 

UBND huyện Hàm Tân đạt loại trung bình, xếp thứ 8/10 huyện, thị, thành phố 

thuộc tỉnh, giảm 01 bậc so với năm 2020 (7/10). Để khắc phục những tồn tại, 

hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 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 2021 của huyện Hàm Tân và triển khai thực 

hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện; qua đó, góp 

phần cải thiện kết quả xếp loại cải cách hành chính năm 2022 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 2021 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 2021 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 UBND huyện triển 

khai thực hiện khắc phục các nội dung sau: 
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- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đúng thời 

gian quy định. Tiêu chí này Tiêu chí này được 0/0,5 điểm do năm 2021, UBND 

huyện ban hành kế hoạch KSTTHC chậm so với quy định. 

- Ban hành và thực hiện đầy đủ 100% quy trình về giải quyết TTHC theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. 

Hai tiêu chí này được 0/2,5 điểm do ban hành và thực hiện quy trình chưa đầy 

đủ 100%. 

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện đúng hạn. Tiêu chí 

này được 0/3,5 điểm do tỷ lệ giải quyết hồ sơ cấp huyện trễ hạn trên Cổng dịch 

vụ công của tỉnh là 73,09%. 

- 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 0/1 điểm do còn 

trường hợp hồ sơ trễ hẹn có thông báo xin lỗi nhưng không hẹn lại ngày trả kết 

quả theo quy định. 

- Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp huyện. Tiêu chí này được 0/1,5 điểm do có 05/10 PAKN xử lý 

chậm so với quy định. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tiêu 

chí này được 0,5/1 điểm do thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời, vẫn còn hồ sơ quá 

hạn giải quyết nhưng chưa cập nhật luân chuyển trên hệ thống phần mềm. 

- Tỷ lệ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn của cấp huyện được cập 

nhật đầy đủ kịp thời trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Tiêu chí này được 

0/1 điểm do Tỷ lệ cập nhật hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm môt cửa điện tử 

dưới 98%. 

- Số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Tiêu 

chí này được 0,5/1 diểm do cấp huyện triển khai được 94/234 TTHC đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán 

trực tuyến. Tiêu chí này được 0/1 điểm do Chưa có TTHC nào được triển khai 

thanh toán trực tuyến. 

- Tỷ lệ Hồ sơ TTHC đã triển khai thanh toán trực tuyến có phát sinh hồ sơ 

giao dịch thanh toán trực tuyến. Tiêu chí này được 0/0,5 điểm do Chưa có TTHC 

nào được triển khai thanh toán trực tuyến nên không có hồ sơ phát sinh. 

- Tỷ lệ hồ sơ được trả qua dịch vụ BCCI. Tiêu chí này được 0/1,5 điểm do 

thực hiện chưa đạt.  

- Việc quản lý thực hiện công tác ISO của UBND huyện và các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc UBND huyện. 04 Tiêu chí này được 0/1,25 điểm do chưa thực 
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hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo năm 2021; một số địa phương 

chưa thực hiện công bố lại HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; một số địa 

phương không thực hiện báo cáo và gửi hồ sơ ISO. 

- Duy trì thực hiện chuyên mục “Hỏi-Đáp” trên Trang thông tin điện tử 

của huyện. Tiêu chí này được 0/0,5 điểm do không xây dựng Quy chế thực hiện 

chuyên mục “Hỏi-Đáp”, nội dung trả lời chưa đảm bảo, không rõ ràng, chỉ 

cung cấp thông tin để người dân liên hệ giải quyết. 

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

trì đăng tin, bài về CCHC (trung bình 04 tin, bài/tháng). Tiêu chí này được 0/0,5 

điểm do năm 2021 có 12 tin bài về chuyên mục CCHC, không đạt. 

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

- Ban hành kế hoạch CCHC và các văn bản triển khai nhiệm vụ CCHC 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiêu chí này được 1/2 điểm do ban hành kế hoạch 

thực hiện Kế hoạch 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh chậm 02 

ngày. 

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

chí này được 1/2 điểm do báo cáo kết quả khắc phục chỉ số CCHC gửi chậm so 

với thời gian quy định. 

- Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của viên chức lãnh đạo quản lý 

thuộc UBND cấp huyện. Tiêu chí này được 0/0,25 điểm do có 02 trường hợp 

Hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật khiển trách. 

- Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã. Tiêu chí này đạt 0/0,5 điểm do có 04 

cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định. 

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

nội dung sau: 

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hàng năm và 

tự đảm bảo một phần chi thường xuyên hàng năm. 02 tiêu chí này được 0/1 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. 

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

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định. Tiêu chí này được 

chấm 0/1 điểm do có 01 VBQPPL ban hành không đúng quy định. 

- Xử lý VBQPPL do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị. Tiêu chí 

này được 0/1 điểm do có 01 VBQPPL qua kiểm tra theo thẩm quyền được kiến 

nghị nhưng chưa được xử lý. 
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5. Phòng Văn hóa – Thông tin: Tham mưu UBND huyện khắc phục nội 

dung sau: 

Kết quả chung chỉ số đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT hàng năm do 

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, thẩm định, công bố theo Bộ tiêu chí 

của tỉnh (chỉ số ICT Index). Tiêu chí này được 0/2 điểm do kết quả ICT Index 

năm 2021 đạt 77,12% (dưới 90%). 

6. Trung Tâm VH-TT&TT: Thực hiện tốt nội dung sau: 

Thực hiện các phóng sự hay video clip tuyên truyền về nội dung thủ tục 

hành chính cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hàm Tân. 

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 2021 đồng 

thời khắc phục thêm các nội dung sau: 

- Trong năm 2021, Tỷ lệ hồ sơ do UBND cấp xã giải quyết đúng hạn. Tiêu 

chí này được chấm 0/2 điểm do theo số liệu công khai trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh thì tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn của cấp xã là 46,16%. Yêu cầu UBND 

cấp xã khắc phục 100% tình trạng hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên hệ thống phần 

mềm một cửa điện tử.  

- 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. 

- Ngoài công tác tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống đài truyền 

thanh của cấp xã, 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. 

- 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 9001:2015 theo quy định. Các tiêu chí này được chấm 0/1,25 điểm 

do Trong năm 2021 có 02 xã Tân Thắng và Thắng Hải chưa công bố lại 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; các xã Thắng Hải, Tân Thắng, Tân Hà, 

Tân Xuân, thị trấn Tân Nghĩa chưa thực hiện gửi báo cáo và hồ sơ kiểm chứng 

tình hình duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

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. Báo cáo kết quả tham 

mưu, triển khai khắc phục theo nội dung được phân công tại kế hoạch này về 
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UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/9/2022 để theo dõi, tổng hợp 

báo cáo Sở Nội vụ. 

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.  

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 2021 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 (Ng-30b). Văn Quý Ngọc 
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