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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN LÃO 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:           /BC-UBND                An Lão, ngày         tháng       năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính huyện An Lão quý I năm 2022 

               

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bình Định. 

Thực hiện Công văn số 317/SNV-CCHCVTLT ngày 03/3/2022 về Hướng 

dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ. UBND huyện An Lão báo cáo 

kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022 trên địa bàn huyện, 

cụ thể như sau: 

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

UBND huyện đã Ban hành Quyết định số 4238/QĐ-UBND  ngày14/12/2021 

về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/HU ngày 26/10/2021 của Huyện 

ủy về thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh 

ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về CCHC, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025. 

Ngày 31/12/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND “về 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện An Lão”  với 36 nhiệm 

vụ trên 6 lĩnh vực CCHC và trong công tác chỉ đạo điều hành, trên cơ sở đó tiếp tục 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nội 

dung theo đúng kế hoạch đề ra. Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai và cụ thể hóa các nội dung 

theo kế hoạch CCHC năm 2022 tại đơn vị theo đúng tiến độ đã đề ra ngay từ đầu 

năm. 

UBND huyện đã hoàn thành việc đánh giá, thẩm định chỉ số CCHC của 

UBND các xã, thị trấn 
1
, kết quả đạt được có 01 đơn vị là xã An Tân đạt xếp loại 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9/10 đơn vị còn lại đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; căn cứ kết quả xếp loại chỉ số CCHC, UBND huyện cũng đã ra Quyết định xếp 

loại tương ứng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các địa phương 

trong công tác CCHC
2
, tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC nhằm đánh giá toàn 

                                                 
1
 Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện Về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2021 của UBND các xã, thị trấn 

2 Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày26/01/2022] Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành 

chính của người đứng đầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021 
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diện kết quả chỉ số của các địa phương, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn 

chế cần khắc phục trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Công tác chỉ đạo, đôn đốc về CCHC được UBND huyện, Chủ tịch UBND 

thường xuyên thực hiện, đã ban hành các công văn như: Công văn số 153/UBND 

ngày 15/02/2022 về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác 

CCHC được UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2022; 

Công văn số 156/UBND ngày 16/02/2022 về việc triển khai thực hiện công tác 

CCHC năm 2022; Công văn số 157/UBND ngày 16/02/2022  về việc thông báo kết 

quả Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2021; Công văn số 162/UBND 

ngày 16/02/2022 về việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả đo lường sự 

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn huyện năm 2021. Đồng thời để đánh giá kết quả chỉ số CCHC 

của huyện qua kết quả công bố của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan 

tham mưu thực hiện rà soát, xây dựng báo cáo đánh giá chỉ số CCHC của huyện 

năm 2021, trong đó nêu ra cụ thể những điểm còn tồn tại, hạn chế, đề ra chỉ tiêu, 

mục tiêu, giải pháp nhằm giữ vững hoặc nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về 

sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022 và 

những năm tiếp theo
3
. 

- Về kiểm tra công tác CCHC: Để tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, 

ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 

10/01/2022 về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022, trong quý I đã tiến hành kiểm tra đột 

xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại 02 đơn vị cấp xã là An Toàn và An Quang sau kiểm tra cũng 

đã có thông báo kết luận để chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế phát hiện sau 

kiểm tra. 

 Công tác tuyên truyền về CCHC cũng được UBND huyện và UBND các xã, 

thị trấn tâm ban hành Kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm
4
. Công tác tuyên truyền 

được thực hiện thông qua các hình thức như: Tăng cường đưa tin, bài viết về 

CCHC trên Trang thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh huyện, Đài truyền 

thanh các xã, thị trấn; cập nhật, công khai, đầy đủ danh mục TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp huyện, xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả… 

Việc đẩy mạnh phát huy sáng kiến cũng được các cơ quan, đơn vị, địa 

phương quan tâm thực hiện, trong quý I, UBND xã An Tân đã triển khai thực hiện 

                                                 

3 Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 02/03/2022 về việc báo cáo kết quả rà soát, đánh giá chỉ số cải cách hành chính 

huyện An Lão năm 2021. 
4
 Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

huyện An Lão năm 2022. 
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mô hình theo Kế hoạch “Ngày thứ năm không hẹn, không viết
5
”, theo đó kể từ 

ngày 01/03/2022  khi công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính vào ngày 

thứ năm hàng tuần, sẽ được đội ngũ cán bộ công chức hỗ trợ điền thông tin vào 

các mẫu kê khai (khi công dân có yêu cầu, đảm bảo quy định) để tiết kiệm thời 

gian cho công dân, đặc biệt là các đối tượng người cao tuổi, trình độ học vấn hạn 

chế,... đồng thời các thủ tục đều được giải quyết ngay trong ngày (chỉ áp dụng đối 

với một số thủ tục theo Thông báo số 20/TB-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

xã An Tân về Thông báo danh mục thủ tục hành chính áp dụng trong thực hiện 

mô hình “Ngày thứ năm không hẹn, không viết) 

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

1. Cải cách thể chế 

 Ngày 17/01/2021 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về 

việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND và UBND 

huyện hết hiệu lực toàn bộ  năm 2021.  Đồng thời để phát hiện những tồn tại, hạn chế 

trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, ngày 27/01/2022 UBND huyện 

ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL năm 2022. 

 Trong’ quý I, trên toàn huyện đã ban hành tổng cộng 35 văn bản QPPL do 

HĐND và UBND từ huyện đến xã ban hành, trong đó có 04 văn bản QPPL do cấp 

huyện ban hành, 31 văn bản QPPL do 10 xã, thị trấn ban hành; trong quý đã tiến 

hành kiểm tra, rà soát 4/4 văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành, 

100% văn bản đã hoàn thành việc xử lý. 

 Để triển khai công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2022, UBND huyện 

đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về ban hành Kế hoạch 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính năm 2022 trên địa bàn huyện An Lão và Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 

14/02/2022 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm liên ngành năm 2022. 

 Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: UBND huyện 

đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về Ban hành Kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện An Lão; Kế hoạch số 31/KH-

UBND ngày 09/03/2022 về việc phổ biến luật mới và một số nội dung pháp luật về 

gia đình, trẻ em trên địa bàn huyện An Lão; Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 

                                                 

5 Kế hoạch số 08/KH-UBND - 09/02/2022] Kế hoạch triển khai thực hiện Mô hình "Ngày thứ năm không hẹn, 

không viết" trong giải quyết một số thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã An Tân 
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14/03/2022 về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên 

trên địa bàn huyện An Lão giai đoạn 2022 – 2030. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Công tác rà soát thủ tục hành 

chính được UBND huyện quan tâm thực hiện, trong quý ,UBND huyện đã đăng ký 

danh mục thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2022 tại Công văn số 

40/UBND ngày 11/01/2022 gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp huyện hiện nay là là: 318 

thủ tục trong đó: (Mức độ 2: 139 thủ tục;  Mức độ 3: 6 thủ tục; Mức độ 4: 173 thủ 
tục). 

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC: 

 Tiếp tục triển khai Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của 

UBND tỉnh về việc  Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bộ phận một 

cửa từ huyện đến xã tiếp tục được tổ chức hoạt động ngày càng nề nếp, hiệu quả; 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC 

trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; Bộ phận Một cửa từ huyện đến xã được 

thường xuyên kiện toàn đảm bảo cho công tác tiếp nhận và trả kết quả cho người 

dân, tổ chức; Cở sở vật chất của Bộ phận Một cửa từ huyện đến xã được bố trí hiện 

đại, đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để đảm các phục vụ các nhu cầu của người 

dân.  

Việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC đảm bảo kịp thời, đúng hình thức 

theo quy định tại Bộ phận một cửa; Thường xuyên chỉ đạo, công chức, viên chức 

được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận các 

hồ sơ TTHC, thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng thời hạn cho người 

dân, tổ chức. Đồng thời đảm bảo chi trả phụ cấp cho công chức, viên chức làm việc 

tại bộ phận một cửa theo đúng quy định. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC các cấp: 

+Cấp huyện: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 2.218; trong 

đó: (Số mới tiếp nhận trực tiếp trong kỳ: 1.877; tiếp nhận trực tuyến: 74); số kỳ 

trước chuyển qua: 267. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2.073; trong đó: (Giải quyết 

trước hạn và đúng: 2.071; trễ hạn: 2); hồ sơ đang giải quyết: 145. 

+Cấp xã: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 2.923; trong 

đó: (Số mới tiếp nhận trực tiếp trong kỳ: 2.135;  tiếp nhận trực tuyến: 768); số kỳ 

trước chuyển qua: 20. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2.893; trong đó: (Giải quyết 

trước hạn và đúng: 2.893; trễ hạn: 1); hồ sơ đang giải quyết: 28. 
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Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính 

phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về TTHC, trong quý, trên địa bàn 

huyện không tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến thực hiện thủ tục hành 

chính. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

 - Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về 

"Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương", trong quý , UBND huyện tiếp tục thẩm định, ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan cơ quan chuyên môn theo 

đúng quy định hiện hành. 

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:Trên 

cơ sở biên chế được UBND tỉnh phân bổ, UBND huyện đã phân bổ biên chế cho 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND với 725 biên chế, cụ thể:  

 Biên chế công chức: 76 biên chế; Biên chế sự nghiệp: 649 biên chế,  trong 

đó: Sự nghiệp GD & ĐT:589 biên chế; Sự nghiệp VHTT-TT: 23 biên chế và sự 

nghiệp khác: 37 biên chế. Biên chế công chức hiện có mặt: 72 biên chế, Biên chế 

sự nghiệp hiện có mặt: 644 biên chế. 

Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 

161/2018/NĐ-CP: 60 chỉ tiêu trong đó:  Ngành GD&ĐT: 56 chỉ tiêu; Văn phòng 

HĐND&UBND huyện: 04 chỉ tiêu. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm: UBND huyện 

đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập 

thực hiện nghiêm việc bố trí công tác cho công chức, viên chức theo đúng vị trí trí 

việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay có13 cơ quan hành chính, 30 đơn vị 

sự nghiệp công lập thực hiện bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức :Trong quý, UBND 

huyện cũng  đã Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 

huyện An Lão năm 2020, ra Quyết định tuyển dụng đối với 10 thí sinh trúng tuyển  

tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Trong quý I, UBND huyện 

đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/02/2021 về việc tiếp nhận vào 

làm viên chức năm 2022", thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào làm viên chức 

đối với 01 thí sinh. 
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- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức: Công tác bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý được thực hiện kịp thời, 

đúng quy trình và các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong quý I/ 2022 UBND 

huyện đã ra Quyết định bổ nhiệm lại đối với 01 viên chức lãnh đạo quản lý Trường 

trực thuộc phòng GD & ĐT. 

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức tại cơ quan, địa phương: Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành 

Công văn số 190/UBND ngày 23/02/2022 về việc tiếp tục chấn chỉnh việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn huyện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra công vụ đột xuất 

tại các cơ quan đơn vị địa phương trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nhìn chung việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức ngày 

càng nề nếp theo quy định. 

 - Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: UBND 

huyện đã ban hành Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc ban 

hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện An Lão giai 

đoạn 2021-2025; triển khai kịp thời cho các cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức.
6
 

5. Cải cách tài chính công 

Trong quý, UBND huyện đã thu ngân sách 124.004 triệu đồng so với kế 

hoạch thu ngân sách địa phương đề ra trong năm là 314.425 triệu đồng chiếm 

39,44% kế hoạch. 

 Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công; Đã thực hiện giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022 là 55.810 triệu đồng; đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư 13.348 triệu 

đồng chiếm 23,92% so với kế hoạch. 

 Trong năm 2022, UBND huyện tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp công lập theo đúng quy định (13/13 cơ quan chuyên môn thuộc huyện, 

10/10 xã, thị trấn thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và 

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ ; 30/30 đơn vị sự nghiệp thực hiện 

chế độ tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ). Đồng  thời tiếp 

tục chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của 

                                                 
6. Công văn số 273/UBND ngày 11/03/2022 V/v đăng ký CCVC tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

năm 2022 
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các đơn vị sự nghiệp công lập theo Chương trình hành động của UBND tỉnh; Triển 

khai hướng dẫn kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; 

hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật áp dụng với giá dịch vụ, sự nghiệp công đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

 Về thực hiện công khai tài chính: việc công khai ngân hiện nay đã dần đi vào 

nề nếp, có nhiều chuyển biến, cơ bản đáp ứng quy định về công khai ngân sách nhà 

nước 

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

 Công tác triển khai thực hiện xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số được UBND huyện quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Ban chỉ đạo xây 

dựng Chính quyền điện tử được kiện toàn kịp thời để đáp ứng yêu cầu về tổ chức 

và hoạt động hiệu quả. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/09/2021 của Tỉnh 

ủy Bình Định, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 

11/03/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/09/2021 của Tỉnh 

ủy Bình Định về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030;  

  Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà 

nước: tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước, 100% các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hệ 

thống Văn phòng điện tử, 100% văn bản được trao đổi,  xử lý trên môi trường điện 

tử. UBND huyện cũng đã hoàn thành việc cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử 

phiên bản mới nhất; Tiếp tục vận hành thực hiện có hiệu quả hệ thống họp trực 

tuyến 3 cấp từ UBND tỉnh đến cấp huyện, xã. 

  Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: Hiện tại, UBND 

huyện đang triển khai tiếp nhận TTHC trên dịch vụ công trực tuyến với 139 thủ 

tục ở mức độ 2, 6 thủ tục thực hiện ở mức độ 3 và 173 thủ tục mức độ 4. Trong 

quý, trên toàn huyện đã phát sinh 842 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó: cấp huyện: 74 hồ sơ, Cấp xã: 768 hồ sơ.  

 III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÕNG 

CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH 

 Thực hiện Công văn số 21/SNV-CCHC ngày 06/1/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Định về việc sử dụng kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện, căn cứ Quyết 

định phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
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vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 162/UBND ngày 16/02/2022 về việc khắc 

phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 

2021, chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, làm rõ nguyên 

nhân của những tiêu chí đạt tỉ lệ hài lòng chưa cao; xây dựng các giải pháp khắc 

phục những tồn tại, hạn chế, những nội dung còn có sự đánh giá thấp/ không hài 

lòng của người dân.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt tích cực 

- Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 4 đã 

được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết 

TTHC trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Tỷ lệ hồ sơ 

TTHC được tiếp nhận, trả kết quả theo hình thức trực tuyến ngày càng tăng lên. Tỷ 

lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hẹn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

huyện chiếm tỉ lệ cao đạt 99,3%. 

- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được UBND huyện quan tâm triển 

khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, chất lượng ban hành các văn bản QPPL tại các 

đơn vị cấp xã ngày càng được nâng cao. 

 - Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, 

đơn vị, địa phương đã từng bước cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác, góp phần phục vụ các tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn. 

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa từ huyện đến xã được 

trang bị dầy đủ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trong quý cũng còn một 

số tồn tại, hạn chế như:  

 - Một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện tiến độ Kế 

hoạch CCHC trong năm, chưa kịp thời thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng 

cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện. 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện còn 

thấp; Việc triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên 

môi trường điện tử còn chưa đảm bảo theo yêu cầu, trong quý chưa phát sinh hồ sơ; 

việc cập nhật hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại một số địa 

phương còn chưa đảm bảo 100%. 
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 - Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, 

địa phương có lúc, có nơi còn chưa nghiêm túc.  

 V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG 

TÂM 

1.Tiếp tục chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số số 139/KH-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về cải cách hành chính huyện An Lão 

năm 2022; Quyết định số 4238/QĐ-UBND  ngày14/12/2021 về việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 28-KH/HU ngày 26/10/2021 của Huyện ủy về thực hiện Chương 

trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính giai đoạn 2020 – 2025; 

2. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

trong công tác CCHC giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; tổ chức thực hiện tốt 

các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

 4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qủa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ “Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” 

tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; Quyết định số 72/2020/ QĐ-

UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh ban hành quy chế thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc 

nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết TTHC, hạn chế thấp nhất 

tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh... 

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử trong 

giao dịch trên môi trường mạng; thực hiện an toàn thông tin lưu trữ hồ sơ, giấy tờ 

điện tử có giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng đẩy mạnh rà soát 

đánh giá, kiến nghị đơn giản hóa TTHC; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai quy trình số hóa hồ sơ, 

giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo Kế 

hoạch của UBND tỉnh. 

6. Xây dựng kế hoạch và kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương về 

công tác cải cách hành chính và công tác công vụ. 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện đa dạng 

hóa các hình thức tuyên truyền cho người dân, đặt biệt là việc thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính trên môi trường điện tử. 
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8. Tiếp tục triển khai thực hiện Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số xây 

dựng đô thị thông minh theo lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo tính thống 

nhất, đồng bộ. 

Trên đây là báo cáo công tác CCHC quý I năm 2022 trên địa bàn huyện An 

Lão, kính báo cáo Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Tùng Lâm 
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