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BÁO CÁO  

Tổng kết thực hiện Chƣơng trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nƣớc giai đoạn 2011 - 2020 huyện An Lão 

 

 Thực hiện kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 20/1/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định “Về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Định, UBND huyện An Lão báo cáo kết quả 

tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2020 trên địa 

bàn huyện với một số nội dung, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011;Chương 

trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2016-

2020 trên cơ sở hướng dẫn của Sở, ngành, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và 

các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính,Huyện ủy, UBND huyện 

đã tổ chức quán triệt triển khai sâu rộng đến toàn thể cán, bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân trên địa bàn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 -2020. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện, trong đó quan tâm tới việc phân công trách nhiệm 

triển khai cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.  

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của huyện, Phòng Nội vụ với vai 

trò thường trực của Ban chỉ đạo, hằng năm tham mưu UBND huyện ban hành Kế 

hoạch cải cách hành chính
1
, trong đó cụ thể hóa các nội dung đề ra các nhiệm vụ, 

phân công cho các cơ quan, đơn, vị đia phương và đôn đốc triển khai thực hiện 

theo đúng tiến độ. 

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm, UBND huyện đã ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện đối với 

các đơn vị, địa phương. Cụ thể giai đoạn 2011-2020  Huyện ủy, UBND huyện đã 
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 Quyết định 3734/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 Quyết định ban hành kế hoạch CCCH trọng tâm là cải cách TTHC 

;Quyết định 4308/QĐ-UBND ngày 26/11/2017 Quyết định ban hành kế hoạch CCCH năm 2018; Quyết định số 

3561/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 Quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2019;Quyết định số 4481/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2019 Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020. 
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ban hành 236  văn bản chỉ đạo điều hành, trong đó giai đoạn 2010-2015 88 văn 

bản, giai đoạn 2016-2019 148 văn bản chuyên đề về cải cách hành chính. Trong đó 

có một số văn bản quan trọng, mang lại hiệu quả rõ rệt như công văn số 10/UBND 

ngày 10/1/2012 của UBND huyện về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác 

cải cách hành chính nhà nước;  Kế hoạch số 28/KH-UBND  ngày 13/7/2016 về 

triển khai thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chỉnh 

phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.; Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 

4/8/2016 của Huyện ủy về việc tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức và người đứng đầu; Công văn số 765/UBND ngày 6/9/2016 của UBND 

huyện về tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương 

hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; 

Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 12/5/2017 của Huyện ủy an lão thực hiện Chương 

trình hành động của Tỉnh ủy “về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2016-2020.” Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 

“về việc ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính trọng tâm là tiếp tục 

đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên 

chức giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 36 CT/HU ngày 18/5/2018 của Huyện ủy  

“V/v chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, 

chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.... 

Nhìn chung các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình được ban 

hành đúng theo quy định của Trung ương,UBND tỉnh, sở, ngành phù hợp với điều 

kiện thực tế tại địa phương, các nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện có 

hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là trong giai đoạn 2015 đến nay. 

UBND huyện  giao Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực tham mưu, triển 

khai  thực hiện công tác cải cách hành chính ; đối với UBND cấp xã, thị trấn bố trí 

công chức Văn phòng -Thống kê tham mưu thực hiện. Hằng năm UBND huyện  

phân bổ kinh phí hoạt động công tác cải cách hành cách chính cho Phòng Nội vụ, 

UBND các xã, thị trấn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Nhìn chung việc quán triệt chương trình tổng thể cải cách hành chính được 

thực hiện thường xuyên đã đi vào chiều sâu, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là đội ngũ lãnh 

đạo các ban ngành, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng về cải cách hành chính 

đến sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách ở các địa phương, trong giai 

đoạn 2015- 2020  UBND huyện đã xây dựng và ban hành 2 bộ tiêu chí đánh giá 

chỉ số cải cách hành chính cho UBND các xã, thị trấn
2
. Từ năm 2018 theo quy định 

bộ chỉ số Cải cách hành chính lấy kết quả điều tra xã hội học làm căn cứ xác định 

chỉ số cải cách hành chính, hằng năm, triển khai ban hành kế hoạch điều tra xã hội 
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 Quyết định 4100/QĐ-UBND ngày 21/12/2015; Quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 Quy định bộ chỉ số 

đánh giá kết quả thực hiện công tác  cải cách hành chính trên địa bàn huyện 
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học xác định mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với bộ phận một cửa các 

cửa các xã, thị trấn
3
. Giao Phòng Nội vụ chủ trì hướng dẫn bộ chỉ số ,đồng thời 

phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định chỉ số cải cách hành 

chính căn cứ theo quy định của bộ tiêu chí đã ban hành. Tổ chức hội nghị công bố 

chỉ số cải cách hành chính hằng năm, qua đó rút ra mặt được, những tồn tại hạn 

chế, nhứng vấn đề cần phải khắc phục trong những năm tiếp theo. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, việc nghiên 

cứu, đề xuất các mô hình sáng kiến được UBND huyện quan tâm đẩy mạnh.Trong 

giai đoạn 2015  đến nay, UBND huyện đã có 7 sáng kiến liên quan trong lĩnh vực 

cải cách hành chính, bao gồm các giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính, 

chỉ số cải cách hành chính;các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ ở 

địa phương; các biện pháp đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động quản lý nhà nước… 

Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, 

khen thưởng. UBND huyện đã ban quy định về khen thưởng thành tích thực hiện 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện
4
. Hằng năm căn cứ vào kết quả 

thực hiện công tác cải cách hành chính Hội đồng thi đua khen thưởng huyện bình 

xét các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích quan trọng trong công tác cải cách 

hành chính, xét khen thưởng tạo động lực cho các các nhân, tập thể tiếp tục phát 

huy thực hiện tốt nhiệm vụ. 

2. Kiểm tra việc thực hiện. 

 Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện có 

hiệu quả công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, 

Công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND 

huyện, các cơ quan, đơn vị địa phương quan tâm thực hiện. Hằng năm,giao Phòng 

Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai kiểm tra việc thực hiện cải 

cách hành chính đối với các đơn vị cấp xã và một số đơn vị hành chính cấp huyện. 

Với số lượng trung bình 12 lượt/năm, kết quả trong giai đoạn từ năm 2015 đến 

2019 đã tổ chức kiểm tra hơn 50 lượt tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Ngoài ra UBND huyện còn tổ chức kiểm tra theo chuyên đề như, kiểm tra 

thanh tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính;Kiểm tra việc thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai thủ tục hành chính, việc tiếp nhận 

xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quy định hành chính, tình 

hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động  quản lý, điều hành; kiểm tra 

việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001… 

Thông qua kiểm tra, UBND huyện đã kịp thời biểu dương, động viên những 

đơn vị thực hiện tốt đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để có những chấn 

chỉnh trong quá trình thực hiện.  

3. Thông tin, tuyên truyền 
Công tác thông tin tuyên truyền được UBND huyện quan tâm thực hiện,góp 

phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, xã hội và đội ngũ cán bộ 
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 Quyết định 2874/QĐ-UBND ngày 8/11/2018; Quyết định 3198/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 Ban hành kế hoạch 

điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của tổ, chức công dân đối với bộ phận một cửa các xã, thị trấn. 
4
 Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 9/10/2016 về việc ban hành quy định về khen thưởng thành tích thực hiện 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện 
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công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng  của công tác cải cách hành chính 

đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hằng năm, UBND huyện xây 

dựng kế hoạch
5
 và chỉ đạo  các cơ quan, đơn vị, địa phương  xây dựng kế hoạch 

thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính riêng hoặc lồng ghép vào kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật… Việc tuyên truyền được thực hiện một 

cách thường xuyên, liên tục như thành lập chuyên tin, chuyên mục trên Đài truyền 

thanh huyện, Trang thông tin điện tử huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn;  tổ 

chức khảo sát, lấy ý kiến của người dân về mức độ hài lòng đối với bộ phận một 

cửa huyện, một cửa cấp xã;Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt
6
. Năm 

2018 UBND huyện tổ chức thành công Cuộc thi cải cách hành chính theo hình 

thức sân khấu.  

Bằng các hình thức tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức 

và người dân trên địa bàn huyện nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng 

và nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước để cùng tham 

gia thực hiện, phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

4. Đánh giá chung về công tác triển khai 

a) Mặt tích cực đạt được 

 - Qua 10 năm triển khai thực hiện, được sự chỉ đạo sâu sát của các cấp, các 

ngành UBND huyện đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác chỉ đạo điều hành 

về cải cách hành chính, qua đó đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần 

vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính luôn được Huyện uỷ,  

UBND huyện quan tâm chú trọng, các văn bản chỉ đạo, điều hành được ban hành 

trên tất cả lĩnh vực cải cách hành chính và đươc các cơ quan, đơn vị địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện.  

- Công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, đặc biệt là trong trong 

giai đoạn 2015 – 2020 đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên hơn, bằng nhiều 

hình thức  góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân trên địa bàn huyện hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Tinh thần, thái độ, tác phong tổ chức 

kỷ luật, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức đã có sự 

chuyển biến rõ rệt.  

- Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên đã mang lại nhiều 

hiệu quả tích cực, qua kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đề ra các biện pháp 

khắc phục, đồng thời việc tổ chức các cuộc kiểm tra góp phần chỉ đạo, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung cải cách hành 
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 - Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND huyện   “V/v tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2018”; Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày  27/05/2019 của UBND huyện “V/v ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền CCHC huyện An Lão năm 2019”; Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày  18/3/2019 của UBND huyện 

“V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC huyện An Lão năm 2019”; Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 

02/3/2020 của UBND huyện “V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020”; Quyết định 

778/QĐ-UBND ngày 9/4/2020 “V/v ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020” 
6
 Năm 2017 tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện cơ chế một cửa tại thành phố Quy Nhơn; 

Năm 2018 tại huyện Tuy phước và xã Phước Quang. 
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chính , chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.  

- Việc đề xuất, phát huy sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ 

chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cải cách hành chính của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt,còn mang tính hình thức chưa thực sự chủ 

động nghiên cứu để đưa ra những giải pháp có hiệu quả trong quá trình quản lý nhà 

nước.Công tác xây dựng ban hành kế hoạch về cải cách hành chính chưa thực sự 

gắn với hoạt động thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; Công tác tuyên truyền còn 

chưa đa dạng về hình thức. 

- Sự phối hợp công tác giữa các cấp các ngành và chính quyền địa phương có 

lúc, có nơi còn chưa đồng bộ, chặt chẽ, một số nhiệm vụ được thực hiện còn chậm 

tiến độ. 

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác cải cách hành 

chính còn chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác bình xét thi 

đua khen thưởng đôi lúc còn cào bằng, nể nang.  
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO CHƢƠNG 

TRÌNH TỔNG THỂ 

1. Cải cách thể chế. 

1.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

- Trong 10 năm qua UBND huyện  đã từng bước  triển khai thực hiện cải 

cách thể chế nhằm không  ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật.Với việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 

2013, UBND huyện đã tích cực rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL để thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, 

khả thi, bảo đảm các văn bản ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy 

hiệu quả kịp thời trong quản lý nhà nước; 

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của huyện đảm bảo đúng 

theo tinh thần quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định 

34/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Quy trình xây dựng và ban hành Văn 

bản QPPL tiếp tục được đổi mới nhằm  nâng cao chất lượng văn bản, khắc phục 

tính thụ động  đề cao trách nhiệm của  từng cơ quan, đơn vị trong quá trình xây 

dựng văn bản. Việc tuân thủ quy trình xây dựng văn bản QPPL đảm bảo chặt chẽ 

từ soạn thảo, thẩm định, thông qua đều theo quy định của pháp luật. 

 Trong giai đoạn 2015 đến 31/3/2020, theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

HĐND và UBND huyện đã ban hành 52 văn bản QPPL,trong đó (Nghị quyết của 

HĐND 40 văn bản, Quyết định của UBND huyện 12 văn bản). Đồng thời chính 

quyền địa phương cấp xã cũng đã chú trọng việc ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật theo thẩm quyền, trong trong giai đoạn 2015 đến nay UBND các xã, thị trấn đã 

ban hành hơn 300 văn bản QPPL do HĐND và UBND xã ban hành  phù hợp với 

điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Hằng năm, UBND huyện ban hành Kế 

hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo nội dung trọng tâm mà cấp trên đề ra. Các 
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hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời đảm bảo đúng trình tự, thủ 

tục, căn cứ pháp lý và quy định pháp luật hiện hành trên lĩnh vực, quy trình xử lý 

hồ sơ đảm bảo tuân thủ thời gian. Các ngành của huyện và UBND cấp xã đã quan 

tâm chỉ đạo cán bộ, bộ phận tham mưu nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật 

có liên quan để thực hiện tốt trong công tác xử lý vi phạm pháp luật cũng như 

tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp 

luật về xây dựng, đất đai, môi trường… và trong việc chấp hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính. Nhận thức, ý thức của người dân về các quyền và nghĩa 

vụ liên quan được nâng cao; quy trình xử lý chặt chẽ đảm bảo tuân thủ các quy 

định hiện hành góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh 

tế của huyện 

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được UBND huyện quan tâm, 

chú trọng. Thông qua các đợt hệ thống hóa đã kịp thời phát hiện những văn bản 

trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế – xã hội ; công bố văn bản còn hiệu lực và các danh 

mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật  trên địa bàn 

huyện được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ 

thống pháp luật. 

Trong giai đoạn 2011-2020, UBND huyện đã  thực hiện 2 đợt rà soát hệ thống 

hóa VBQPPL
7
.  

+ Kỳ hệ thống hóa 2008 – 2013 đã rà soát: 104 văn bản, trong đó:  Nghị 

quyết: có 33 văn bản còn hiệu lực thi hành, 53 văn bản hết hiệu lực thi hành; Quyết 

định: có 06 văn bản còn hiệu lực thi hành, 12 văn bản hết hiệu lực thi hành. 

+ Kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 đã rà soát: 55 văn bản, trong đó: Nghị 

quyết của HĐND: 42 văn bản;  Quyết định của UBND: 13 văn bản. 

- Công tác kiểm tra văn bản QPPL 

Nhằm kịp thời phát hiện kịp thời các văn bản trái pháp luật, kịp thời đình chỉ 

việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp 

pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, UBND huyện đã chú trọng công 

tác tự kiểm tra, rà soát văn bản do mình ban hành, và kiểm tra việc ban hành Văn 

bản QPPL tại các xã, thị trấn. Đảm đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên 

quan với bộ phận pháp chế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai sót ngay từ 

khâu xây dựng văn. Nhìn chung thông qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra đã góp 

phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của địa phương,phục vụ cho hoạt động 

quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân 

Trong giai đoạn  2015 đến 3/2020  UBND huyện tự kiểm tra 52/52 văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND & UBND huyện đã ban hành. Qua tự kiểm tra trong 

năm 2018 có 01 văn bản có phần nội dung quy định chưa phù hợp với các văn bản 

hiện hành, năm 2018 văn bản trên đã được UBND huyện ban hành quyết định bãi 

bỏ;   

Tổ chức thực hiện kiểm tra 300 văn bản do HĐND và UBND các xã, thị trấn 

                                           
7
 Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND huyện An Lão) thực hiện tổng rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành từ năm 2008 – đến năm 2013 và Quyết định số 

465/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện An Lão ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn huyện 
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ban hành. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời 

chấn chỉnh tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng nội 

dung văn bản phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.  

- Các văn bản QPPL  do HĐND và UBND huyện ban hành chú trọng tập 

trung vào việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp 

quản lý nhà nước trên địa bàn, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; 

cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân 

trên địa bàn huyện 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: để đảm bảo quyền tiếp cận pháp 

luật của công dân, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người 

dân,trong 10 năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 

bàn huyện ngày càng được chú trọng, hầu hết các văn bản pháp luật mới ban hành, 

nhất là các quy định liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính đều được phổ biến 

rộng rãi trong cán bộ và nhân dân. Hàng năm, đã tổ chức tuyên truyền từ 3 đến 4 

đợt, thu hút từ 5.000 đến 6.0000 lượt người tham gia. Huy động lực lượng chính trị 

cùng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua các đợt tuyên 

truyền, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân 

dân đã được nâng lên rõ rệt. 

1.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Nhìn chung công tác cải cách thể chế được quan tâm thực hiện, cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên hiệu quả, chất lượng 

văn bản ban hành có lúc, có nơi còn chưa đảm bảo về thể thức, quy trình ban hành; 

Công tác dự báo tình hình, chất lượng thẩm định, góp ý văn bản  trong xây dựng 

văn bản QPPL còn hạn chế;Việc xử lý văn bản QPPL sai sót có lúc còn chưa kịp 

thời; Việc tự kiểm tra văn bản QPPL ở cấp xã tuy đã có chuyển biến nhưng chưa 

kịp thời, hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ, 

trình độ năng lực của cán bộ, công chức tham mưu còn hạn chế. 

2. Cải cách thủ tục hành chính  

2.1. Kết quả đạt được 

a) Cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy 

định của Chính phủ, các bộ, ngành. 

- Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai 

chương trình tổng thể cải cách hành chính. Theo đó các nhiệm vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính luôn được UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo.Từ tháng 

4/2018, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng HĐND &UBND 

huyện tham mưu.  UBND huyện, UBND cấp xã đều đã Thành lập  tổ đầu mối thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Hằng năm ban hành kế hoạch kiểm 

soát TTHC nhằm  chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện, 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thường xuyên cập nhật TTHC 

thuộc lĩnh vực giải quyết của đơn vị mình, Tổ đầu mối Kiểm soát TTHC chịu trách 

nhiệm kiểm soát chung, theo dõi việc thực hiện. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo 

quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm 

soát TTHC và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính.  Hằng năm, UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính theo các quy định của Chính phủ, của tỉnh. Qua công 

tác rà soát , đánh giá nhằm phát hiện ra những quy định, TTHC còn chồng chéo, 

bất cập vướng mắc để kiến nghị đơn giản hóa đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục 

hành chính theo quyết định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về 

tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và trên Trang thông tin điện tử cấp 

huyện đều có hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức đối với quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trong huyện.  

- UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn; Bộ phận một cửa cấp 

huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai  thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, các thủ tục sau khi Chủ 

tịch UBND tỉnh Quyết định công bố, chuẩn hóa đều được đăng tải đầy đủ tại Bộ 

phận một cửa, tại cơ quan chuyên môn và trên Trang thông tin điện tử của huyện.  

Việc công khai thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ theo 

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành; tạo thuận lợi cho tổ 

chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời có cơ 

sở, điều kiện thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

thủ tục hành chính theo đúng quy trình.  

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC là 

một bước tiến quan trọng, sau khi triển khai thực hiện  đã từng bước được đẩy 

mạnh, hoàn thiện, với nhiều cách làm mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh 

bạch, thuận tiện. Ngay từ khi triển khai thực hiện UBND huyện đã ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, bộ phận một 

cửa thường xuyên được quan tâm kiện toàn đảm bảo phù hợp và hoạt động hiệu 

quả. 

Đến nay UBND huyện đã được tỉnh quan tâm đầu tư nhà làm việc bộ phận 

một cửa theo hướng hiện đại, đảm bảo diện tích cần thiết để bố trí các quầy giao 

dịch, khu vực chờ cho công dân, khu vực niêm yết công khai các thủ tục hành 

chính theo quy định. Bộ phận một cửa của huyện đã được củng cố, kiện toàn, sửa 

đổi bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.  

Có 10/10 đơn vị hành chính cấp xã  đã bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo mô hình một cửa,  Có 03 xã được UBND đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho bộ 

phận một cửa hiện đại (An Hòa, An Tân, thị trấn An Lão). 100% thủ tục phát sinh 

đều qua bộ phận một cửa.Thủ tục được cập nhật, niêm yết công khai đúng quy 

định. 

- Năm 2019 triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 19/9/2020 
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của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện phầm mềm một cửa điện tử cấp huyện, xã,  

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiệm vụ và lộ trình chặt chẽ
8
.  

Đến nay bộ phận một cửa huyện và 100% đơn vị hành chính cấp xã đã vận hành ổn 

định hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. 

100% thủ tục hành chính được giải quyết, cập nhật trên phầm mềm. 

đ) Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 

Từ khi triển khai phần mềm một cửa điện tử, UBND huyện đã triển khai tiếp 

nhận 18 dịch vụ mức độ 3 và 4 dịch vụ công mức độ 4,triển khai đến toàn thể cán 

bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tăng cường thực hiện .Tất cả các hồ sơ 

phát sinh thuộc dịch vụ công mức độ 3, 4 đều phát sinh trên môi trường mạng 

theo hướng dẫn. Tuy nhiên, số lượng dịch vụ phát sinh còn ít, do công dân chưa 

có nhu cầu (kể cả mức độ 2). 

e) Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Xác định việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích sẽ mang lại nhiều tiện tích cho công dân, UBND huyện 

đã phối hợp với bưu điện huyện tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham 

gia đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Số TTHC đăng ký dịch vụ bưu chính công ích 02 (Thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh) 

2.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Nhìn chung công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh thực hiện 

qua từng năm, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số  nội 

dung hạn chế như  việc thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành 

chính còn nhiều hạn chế; Công tác  kiểm soát, cập nhật, công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành còn chậm, việc niêm yết thủ tục hành chính đã được thực hiện tuy 

nhiên chưa đảm bảo bảo hiệu quả, nhất là cấp xã;  Sự phối hợp trong giải quyết thủ 

tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị còn chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng trễ 

hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Cơ sở vật chất trang thiết bị bộ phận một 

cửa còn chưa được đảm bảo đầy đủ, hiện đại; Việc triển khai thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến, đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích  còn nhiều 

khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân khách quan từ việc các thủ tục hành chính được 

công bố, cập nhật, sửa đổi thường xuyên, liên tục; điều kiện kinh tế xã địa phương 

còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận công nghệ thông tin người dân còn nhiều hạn 

chế, người dân còn e ngại trong việc thực hiện phản ánh kiến nghị đối với thủ tục 

hành chính. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

3.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ 

chức bộ máy của UBND, cơ quan chuyên môn cấp huyện 

- Trong giai đoạn 2011-2020 việc hoàn thiện  về tổ chức, bộ máy dưới sự 

quan tâm chỉ đạo của các cấp trên, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, kiện toàn, về 

                                           
8
 Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 14/10/2019 Về việc triển khai xây dựng hệ thống phần mềm một cửa điện tử 

liên thông trên địa bàn huyện.  
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cơ bản hiện nay bộ máy được tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý hiệu quả, đã 

tránh được sự chồng chéo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không bỏ sót 

nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn huyện vì thế số đơn 

vị hành chính trực thuộc UBND huyện không có biến động; dự kiến trong giai 

đoạn 2020-2021 UBND huyện sẽ tinh gọn 01 đơn vị (Phòng Y tế). Trong năm 

2019 UBND huyện đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp, cụ thể: 

  Chuyển Trung tâm GDNN-GDTX từ Sở GD&ĐT quản lý sang UBND 

huyện An Lão quản lý;  Chuyển Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ từ UBND huyện 

An Lão quản lý sang Sở TN&MT quản lý; Sáp nhập 02 trường Tiểu học An Hòa 1 

và Tiểu học An Hòa 2 thành Trường TH An Hòa;  Sáp nhập Trạm Chăn nuôi - Thú 

Y và Trạm Bảo vệ thực vật (trực thuộc Sở Nông nghiệp) vào Trạm Khuyến nông 

(trực thuộc Phòng NN&PTNT huyện) thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực 

thuộc UBND huyện; Sáp nhập Đài Truyền thanh huyện và Trung tâm VHTT-TT 

huyện thành Trung tâm VH-TT-TT huyện; 

  Sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất (đơn vị sự nghiệp công lập do ngân 

sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) và Ban quản lý dự án ĐTXD (đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên) thành Ban quản lý dự án ĐTXD & 

PTQĐ (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên). 

Tính đến thời điểm tháng 3/2020 các cơ quan chuyên môn chuyên môn cấp 

huyện có 13 đơn vị; Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện có 5 đơn vị; Các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phòng GĐ &ĐT là 25 đơn vị (giảm 3 đơn vị so với 2015)  

-Tình hình quản lý biên chế và tinh giảm biên chế: 

Tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được tỉnh giao trong năm 2015  

là 731 biên chế trong đó biên chế hành chính là 84 biên chế, biên chế sự nghiệp 

647 (Hội đặc thù 5 biên chế).  Năm 2020 giao 727 biên chế, trong đó biên chế hành 

chính 77 ( giảm 7 so với năm 2015) biên chế sự nghiệp 650 (tăng 5 biên chế so với 

năm 2015), do tiếp nhận biên chế từ Trạm chăn nuôi, trạm bảo vệ thực vật và Trạm 

thú y).  Số công chức hành chính có mặt tại thời điểm 3/2020 là 78 người, Số viên 

chức có mặt tại thời điểm 03/2020 là 590 người (chưa sử dụng là 54 biên chế) 

 Trên cơ sở Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo lộ trình được 

phân ra từng năm. Theo đó trong giai đoạn 2015 đến tháng 3/2020 đã thực hiện 

tinh giản 64 biên chế (trong đó, hưu đúng tuổi 34 biên chế, Hưu trước tuổi 15 biên 

chế, thôi việc 15 biên chế. ) 

Việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc UBND huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Nhà nước. 

Đã kịp thời kiện toàn và bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị, 

đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của các cấp, 

các ngành. Số lượng biên chế được giao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, số 

lượng biên chế tăng chủ yếu ở các đơn vị sự nghiệp nguyên nhân do trong quá 

trình sáp nhập, sắp xếp các đơn vị về huyện.  

- Thời gian qua, Cấp ủy, UBND huyện  đã kịp thời cụ thể hóa chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác bằng các quy chế cụ thể. Trong quá 

trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát quy chế làm việc, tuân thủ 
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các nguyên tắc và chức năng, nhiệm vụ được quy định và phân cấp theo thẩm 

quyền; thực hiện tốt mối quan hệ công tác với các ngành, cấp trên và cơ sở; duy trì 

tốt công tác giao ban theo quy chế, từ đó phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị đề ra. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn  vị, 

UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung các quy định về 

quy chế làm việc phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể. 

b) Đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa 

phương  

Nhận thức được vị trí, vai trò của chính quyền cấp huyện là bộ phận cấu thành 

quan trọng của hệ thống chính quyền địa . Vì vậy năng lực và hiệu quả hoạt động 

của chính quyền địa phương ảnh hưởng đến đời sống dân sinh phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân, đảm bảo sự ổn định của hệ thống chính trị, chính vì vậy việc 

củng cố, hoàn chỉnh bộ máy chính quyền địa phương luôn được cấp ủy, UBND 

huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát thực hiện, qua các đợt sắp sếp, tinh gọn bộ máy.  

Hiện tại mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn cấp huyện và cấp xã không chồng 

chéo về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, thực hiện 

đúng quy định của pháp luật. 

c) Về phân cấp quản lý 

Cùng với việc cũng cố tổ chức, công tác phân cấp quản lý hành chính giữa 

các cấp chính quyền, thực hiện phân cấp về thẩm quyền cùng với việc thực hiện 

kiểm tra, hiệu quả sau phân cấp đã có tác động rất lớn đến hoạt động lãnh đạo, 

quản lý của các cơ quan chuyên môn qua đó đã phát huy tính chủ động, sáng tạo 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Một số nội dung phân cấp 

đã đem lại hiệu quả thiết thực như: phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư 

và thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình; Phân cấp quản lý công trình 

xây dựng trên địa bàn huyện…
9
 

d) Cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. 

Triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015  quy định 

về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

Hiện nay đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên 28 đơn vị,  Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên 02 đơn vị (tăng so với giai đoạn 2011- 2015). Các đơn vị khi được giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đã chủ động sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước giao hiệu quả hơn để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, chủ động sử 

dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều 

kiện tăng nguồn thu. 

3.2. Những tồn tại, hạn chế. 

Bên cạnh những mặt đạt được trong công tác tổ chức bộ máy  hành chính còn 

nhiều mặt hạn chế như  việc tinh giảm biên chế còn chưa hiệu quả; Công tác phân 

                                           
9
 Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 V/v phân công nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư và thẩm định 

thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn huyện; Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 V/v phân 

công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn huyện. 



12 

 

 

 

cấp quản lý nhà nước còn chưa chú trọng thực hiện, công tác thanh tra, kiểm tra 

việc tổ chức bộ máy còn chưa được thực hiện thường xuyên. Việc triển khai trên 

diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập còn 

chậm, chưa hiệu quả. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

4.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, 

công chức 

- Về cơ cấu công chức, viên chức theo vị tí việc làm: Trên cơ sở các văn bản 

chỉ đạo cấp trên, sau khi tổ chức lấy ý kiến từ các cơ quan chuyên môn, UBND 

huyện đã xây dựng và hoàn thiện bảng mô tả công việc và khung năng lực các vị 

trí việc làm thuộc UBND huyện và đã được UBND tỉnh phê duyệt với 80 vị trí việc 

làm
10

. Đồng thời hiện nay UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị sự 

nghiệp công lập hoàn thiện khung danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực 

vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hiện đã trình tỉnh phê duyệt vị 

trí việc làm đối với sự nghiệp GĐ&ĐT. 

- Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của 

huyện:   

Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức được thực hiện theo đúng các 

quy định về sử dụng,tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, các chế độ chính sách 

đối với cán bộ, công chức. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cấp 

huyện, cấp xã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định 

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn huyện  đảm bảo công 

khai, minh bạch, phù hợp với từng đối tượng có nguyện vọng tuyển dụng. Năm 

2019  tuyển dụng 24 viên chức ngành giáo dục đào tạo  bằng hình thức thi tuyển 

cạnh tranh. 

Trong năm 2012 UBND huyện đã thực hiện đề án 600 Phó chủ tịch xã của 

Chính phủ, thu hút 8 tri thức trẻ có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ 

tịch xã tại 8/10 xã nghèo của huyện. Đồng thời năm 2015 tiếp nhận 5 đội viên dự 

án 500 tri thức trẻ của Chính phủ xây dựng Nông thôn mới về công tác tại các xã 

đặc biệt khó khăn của huyện. Qua thực hiện dự án đã đem lại những kết quả tích 

cực, góp phần chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đặc 

biệt là tại các xã miền núi. 

Thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP về  ngày 27/10/2017 của Chính Phủ, 

trong năm 2019 UBND đã xây dựng kế hoạch và đã thực hiện chuyển đổi 13 công 

chức, viên chức phụ trách công tác kế toán tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng 

GĐ&ĐT. 

- Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên 

chức  

Trong 10 năm qua Công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức 

                                           
10

 Quyết định số 3696/QĐ-UBND của UBND ngày 13/9/2019 Về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung 

năng lực các vị trí việc làm thuộc UBND huyện An Lão. 
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cấp xã được Huyện ủy, UBND huyện coi trọng thực hiện, từng bước hình thành 

đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, 

phẩm chất đạo đức tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn từ 

2015 đến nay UBND huyện đã mở 13 lớp đào tạo bồi dưỡng cho các học viên là 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện.   

Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ 130 người; Bồi dưỡng Lý luận chính trị 95 

người; Đào tạo tiếng Hre 250 người; Bồi dưỡng kiến thức QPAN 82 người; Quản 

lý nhà nước ngạch chuyên viên 150 người; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

cho đại biểu HĐND 250 người.  Đồng thời cử, cán bộ công chức, viên chức tham 

gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Sở Nội vụ trên 400 lượt người 

Kết quả đến nay chất lượng làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức 

được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, chủ động 

phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong thực thi công vụ và tăng cường đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, UBND huyện đã thực hiện nhiều biện pháp chỉ 

đạo quyết liệt đến từng cán bộ, công chức viên chức, triển khai Chỉ thị số 26/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ,  ngày 09/5/2016
11

, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đồng thời tuyên truyền quán triệt 

đến từng cán bộ, công chức viên chức về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo 

đức công vụ. Đồng thời đoàn kiểm tra công vụ của huyện thường xuyên kiểm tra 

đột xuất tại các cơ quan đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi 

phạm. Cho đến nay nhìn chung việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng đi trễ, 

về sớm quan liêu, cửa quyền trong thực thi công vụ đã được đẩy lùi, thái độ, trách 

nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

ngày càng chuẩn mực, nề nếp. 

b) Về công chức cấp xã 

- Trong 10 năm qua  công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã 

ngày càng được chú trọng, UBND các xã, thị trấn ngày càng quan tâm đến việc 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thường xuyên cử cán bộ công chức 

tham gia các lớp đào tạo, tại chức, từ xa, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị để 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu công việc. Năm 

2015 tổng số cán bộ công chức cấp xã là 212 người, (trong đó Đại học 67 người, 

Cao đẳng 2, Trung  cấp 99 người, sơ cấp 5 người, Chưa qua đào tạo bồi dưỡng 39 

người). 

 Tính đến tháng 3/2020 tổng số cán bộ,công chức cấp xã trên toàn huyện hiện 

nay là 213 người (trong đó, cán bộ 101 người, công chức 107 người và 05 đội viên 

đề án 500; Trình độ đào tạo đại học 137 người, cao đẳng  02, Trung cấp 63, Sơ cấp 

04) và hiện nay tiếp tục cử cán bộ công chức đào tạo tạo bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. So với giai đoạn  2011-2015 trình 

                                           
11

 Quyết định 3944/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp. 
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độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ cấp xã ngày càng 

được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. 

- Hằng năm hầu hết cán bộ, công chức xã tham gia các chương trình đào tạo 

bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp do Sở Nội vụ, UBND 

huyện tổ chức; Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã hiện nay cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, tỉ lệ cán bộ,công chức cấp xã đạt chuẩn 

ngày càng cao. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 Về 

việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP,  UBND huyện đã xây dựng định hướng triển khai bố trí và giải 

quyết chế độ, chính sách đối với UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định. 

4.2. Những tồn tại, hạn chế 

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức nhìn chung đã có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. Tuy nhiên công tác đổi mới 

chế độ cải cách công vụ, công chức còn chậm; chưa thực hiện được việc sắp xếp 

cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; Một số cán bộ 

công chức cấp xã còn hạn chế về trình độ, năng lực; Việc xây dựng chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng còn chưa được hiệu quả, việc tham gia đào tạo bồi dưỡng của 

các bộ, công chức, viên chức còn chưa đảm bảo đầy đủ. Công tác đánh giá, phân 

loại công chức, viên chức ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, 

chưa phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, vẫn còn tình trạng cán bộ, công 

chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Kết quả chủ yếu đạt được 

- Về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính 

Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005  và  Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP  về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước 

đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy các cơ quan rà soát lại chức 

năng, nhiệm vụ, sử dụng bố trí sử dụng cán bộ công chức cho phù hợp. Đồng thời 

các cơ quan, đơn vị  xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản 

công, vì vậy có điều kiện để quản lý sử dụng kinh phí hiệu quả, tăng thu nhập cho 

cán bộ công chức trên cơ sở hiệu quả chất lượng công tác; thực hiện công khai, 

minh bạch về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về điện, nước, điện 

thoại, công tác phí, văn phòng phẩm, hội họp, … 

Đến thời điểm tháng 3/2020 có 13/13 cơ quan chuyên môn thực hiện tự chủ; 

10/10 xã, thị trấn đã thực hiện chế độ tự chủ. So với năm 2015 số đơn vị tự chủ  

tăng 10 đơn vị (năm 2019 triển khai áp dụng đối với 10 xã, thị trấn ) 

- Về cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

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. Đến nay 30/30 đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (so với năm 2015 tăng 23 đơn vị).  Kết quả 

triển khai đã khẳng định được sự phù hợp với yêu cầu đổi mới và cơ chế quản lý, 
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các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà 

nước  giao để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả nâng cao số lượng, chất lượng hoạt 

động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Nhờ tăng cường khai thác nguồn thu, tiết 

kiệm chi và thực hiện cơ chế tự chủ, thu nhập và đời sống của người lao động 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã từng bước được nâng lên. 

- Trong những năm qua đã kịp thời điều chỉnh mức lương cơ sở tối thiểu đối 

với cán bộ, công chức, viên chức  theo đúng quy định hiện hành 

5.2 Những tồn tại, hạn chế  

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên công tác cải cách tài 

chính công vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế  như việc thực hiện cơ chế giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã, thị trấn còn gặp 

nhiều lúng túng, một số đơn vị triển khai xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn 

mang tính hình thức. 

6. Về hiện đại hóa hành chính  

6.1. Kết quả chủ yếu đạt được  

a) Việc ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, ứng dụng công 

nghệ thông tin của huyện 

 Trong 10 năm qua UBND huyện đã có nhiều chỉ đạo tích cực trong việc đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước. Hằng năm 

UBND huyện đều ban hành kế hoạch và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động quản lý nhà nước
12

. Qua 10 năm thực hiện đến nay đã đạt được 

những thành tựu nhất định, 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. 

- Trang thông tin điện tử của huyện tiếp tục duy trì và cập nhật kịp thời các 

thông tin chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Tập trung tuyên truyền các sự kiện 

nổi bật về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. Một số văn bản của UBND huyện được đăng tải thường xuyên 

trên Trang thông tin điện tử, đáp ứng được nhu cầu truy cập tin tức của cán bộ, 

công chức, viên chức và công dân ngày càng cao. 

b) Kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện 

- Hạ tầng kỹ thuật thông tin hiện nay ngày càng được hoàn thiện tạo điều kiện 

thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 

Số lượng cán bộ công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc đảm bảo 

100% góp phần tạo môi trường điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công 

việc. Hệ thống  mạng nội bộ (mạng LAN) được triển khai tại 100% các cơ 

quan,đơn vị; 289 chứng thư số được cấp cho cán bộ, công chức. 

 - Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước:  

                                           
12

 - Kế hoạch số11/KH-UBND  ngày 28/03/2016 của UBND huyện  “Về việc ứng dụng và phát triển Công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện An Lão năm 2016”. 

-  Kế hoạch số 51a/KH-UBND ngày 13/8/2018 của UBND huyện “V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018”; 

- Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện An Lão “Về việc ban hành kế hoạch 

ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của huyện An Lão năm 2019”. 
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 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày Hệ thống Văn phòng điện tử được 

nâng cấp đã triển khai thực hiện tại 13/13 cơ quan chuyên môn thuộc huyện, 10/10 

UBND xã, thị trấn . Mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trên địa bàn đều có tài khoản đăng nhập vào phần mềm Văn phòng 

điện tử. Đến nay có 100% số lượng văn bản hành chính được các cơ quan, đơn vị 

địa phương trao đổi dưới dạng điện tử 

 Việc triển khai chữ ký số được UBND huyện quan tâm thực hiện, từ ngày 

31/10/2019, UBND huyện bắt đầu thực hiện ký số online trên  phần mềm văn 

phòng điện tử, đến nay đảm bảo 100% văn bản của UBND huyện và các cơ quan 

chuyên môn được ban hành dưới dạng chữ ký số. 

 Đặc biệt là triển khai phần mềm quản lý báo cáo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện giao đã góp phần nâng  cao tính chính xác, 

kịp thời trong công tác tham mưu, chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan 

chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo 

điều hành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 Hệ thống thư điện tử: Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đến các 

cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cấp huyện, xã trên địa bàn. Đến nay trên 

100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ (tên miền: 

anlao.binhdinh.gov.vn) phục vụ cho hoạt động gửi nhận văn bản trong quá trình 

làm việc, đồng thời công tác kiểm tra, nhắc nhỡ được thực hiện thường xuyên nên 

tỉ lệ công chức thường xuyên  sử dụng ngày càng cao. 

- Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 là một nội dung 

quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý 

Nhà nước, đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân và tổ chức trong thực 

hiện thủ tục hành chính; Vì vậy trong thời gian quan UBND huyện đã đẩy mạnh 

tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng về dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 để người dân biết và nắm được. 

Hiện nay Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã được UBND huyện triển 

khai đăng ký thực hiện, 18 thủ tục thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 04 thủ tục thực 

hiện trực tuyến ở mức độ 4.  

Từ ngày 1/11/2019, Bộ phận một cửa huyện và bộ phận một cửa các xã, thị 

trấn đã triển khai thực hiện hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đến nay đã vận 

hành ổn định với  100% hồ sơ được giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử 

c) Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị trong 

tỉnh/huyện. 

UBND huyện đang  thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động các cơ quan nhà nước theo đúng quy trình, 

nội dung và thời gian quy định theo từng lĩnh vực. Hiện nay huyện An Lão có 4 

ban ISO: UBND huyện, Phòng TN-MT, Phòng GD&ĐT và UBND xã An Hòa
13

. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị áp dụng 

                                           
13

 Năm 2014 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS0 9001:2008 cho UBND huyện; Năm 2015 

triển  áp dụng cho Phòng GĐ&ĐT, Phòng TNMT, năm 2016 triển khai áp dụng cho UBND xã An Hòa 
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ISO trong hoạt động quản lý gắn liền với công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện. 

Ngày 28/02/2020 UBND huyện Ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBND 

V/v ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

6.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, 

Hạ tầng  kết nối công nghệ thông tin còn chưa được đồng bộ; Việc ứng dụng 

CNTT, văn phòng điện tử, thư điện tử công vụ của cán bộ công chức còn nhiều hạn 

chế ở một số địa phương; Việc triển khai đăng ký thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến đối với một số THHC mức độ 3,4 còn chưa được mạnh dạn; triển khai thực 

hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương  còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân khách quan từ 

điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương còn nhiều khó khăn, Việc tiếp cận công nghệ 

thông tin của người dân còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chưa quan tâm đến dịch vụ 

trực tuyến. Hệ thống hộp thư công vụ của tỉnh cung cấp hoạt động chưa được đảm 

bảo, kinh phí bố trí để thực hiện các kế hoạch còn khó khăn. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

1. Những kết quả tích cực đã đạt đƣợc 

- Chất lượng và hiệu quả của hệ thống thể chế nhà nước được nâng lên cơ bản 

phù hợp với yêu cầu chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

- Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao rõ rệt qua 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính; mở rộng các hình thức phạm vi công khai, 

minh bạch thủ tục hành chính và các thông tin quản lý nhà nước. Việc triển khai 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch và thuận tiện. 

Đặc biệt việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã mang lại nhiều thuận 

tiện, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, công dân khi giải quyết TTHC. 

- Bộ máy hành chính ở địa phương cơ bản được kiện toàn theo hướng tinh gọn 

nhẹ, cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, quy định rõ phạm vi đối tượng 

quản lý. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao, thống 

nhất. Vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước có 

nhiều điều chỉnh phù hợp, đảm bảo quản lý nhà nước và phục vụ xã hội; 

- Công tác đào tạo bồi dưỡng được chú trọng, việc chuyển đổi vị trí công tác 

được thực hiện nghiêm túc; Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được chuẩn hóa 

đảm bảo trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, thái độ, trách nhiệm 

trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức có những chuyển biến rõ rệt, kỷ luật, 

kỷ cương hành chính được siết chặt. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách 

hành chính. 

- Cải cách tài chính công đã đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý 

tài chính, ngân sách đã có nhiều chuyển biến rõ nét, hạn chế  tham nhũng, lãng phí 
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trong sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính. 

- Nhận thức về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức được nâng cao, nhờ đó 

đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước  từng bước 

xây dựng “chính quyền điện tử”. Nổi bật là các triển khai sử dụng các phần mềm 

văn phòng điện tử idesk, hệ thống một cửa điện tử trong việc thực hiện các thủ tục 

hành chính. 

 Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  9001 đã từng 

bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ 

tục hành chính cho các tổ chức, công dân 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

2.1 Tồn tại, hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính chưa thật sự quyết liệt, việc 

quán triệt tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện, bố trí nguồn lực cho cải cách hành 

chính còn nhiều hạn chế; công tác thanh tra kiểm tra chưa được thực hiện thường 

xuyên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn  chồng chéo với nhiều hình thức 

văn bản quy phạm pháp luật do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành; Công tác 

kiểm tra, rà soát hệ thống hóa chưa được thực hiện thường xuyên quyết liệt. Chất 

lượng văn bản quy phạm pháp luật đôi lúc còn chưa đảm phù hợp với sự phát triển 

kinh tế xã hội ở địa phương. Chưa có nhiều giải pháp trong công tác đổi mới trong 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chưa phát huy hiệu quả trong thực tiễn 

- Cải cách thủ tục hành chính: Cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả  đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, tuy nhiên còn chưa đồng bộ ở một số địa 

phương, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa; Số lượng thủ tục hành chính và 

hồ sơ phát sinh trên dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 còn hạn chế; Việc triển 

khai gửi trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích còn khó khăn. Việc cập nhật, 

niêm yết công bố thủ tục hành chính còn chậm, chưa được thường xuyên. 

- Việc đổi mới, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ  tổ chức  bộ máy hành chính 

nhà nước còn chậm; Thực hiện tinh giảm biên chế còn chưa hiệu quả; phân cấp 

quản lý nhà nước và kiểm tra việc thực hiện các nội dung được phân cấp chưa 

được đẩy mạnh thực hiện. 

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi còn chưa đồng đều; Có lúc, có 

nơi còn có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; Công tác kiểm tra, thanh tra công 

vụ xử lý cán bộ, công chức, vi phạm pháp luật còn chưa được thực hiện thường 

xuyên; Việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức,viên chức ở các đơn 

vị sự nghiệp công lập còn chậm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ 

công chức thực hiện chưa hiệu quả. 

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính có lúc, có nơi còn chưa hiệu quả, 

các địa phương đặc biệt là cấp xã còn lúng túng trong quá trình thực hiện, việc xây 

dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn mang tính hình thức. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều bất cập, hạ tầng CNTT còn chưa 

đồng bộ, tỉ lệ cán bộ công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình làm 

việc tỉ lệ còn thấp, trình độ của cán bộ công chức ở một số xã trong trong việc tiếp 

nhận, ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp nhiêù hạn chế. Việc tiếp cận công 
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nghệ thông tin của người dân trên địa bàn huyện còn thấp gây khó khăn triển khai 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 . Việc duy trì và áp dụng, nâng cấp 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS0 9001 ở một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương được thực hiện với tiến độ còn chậm. 

- Sự phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan hành chính trong giải 

quyết công việc  công việc vẫn còn thiếu chặt chẽ, tình trạng mệnh lệnh hành chính 

chưa được chấp hành một cách nghiêm túc . 

2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Cải cách hành chính là công việc khó khăn, phức tạp, chưa thực sự xác định 

là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên. Phương pháp tổ chức triển khai thực hiện chưa có 

nhiều giải pháp tập trung, quyết liệt, Công tác thông tin, tuyên truyền chưa thật sự 

sâu rộng đi vào trong nhận thức của mỗi cán bộ, công chức và nhân dân 

- Trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng ở một số nhiệm vụ, nhiều 

nhiệm vụ đề ra nhưng không có biện pháp thực hiện 

- Trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan hành chính đối với nhiệm 

vụ cải cách hành chính còn nhiều hạn chế; Chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều 

hành. 

- Nguyên nhân khách quan từ điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương còn nhiều 

khó khăn, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc tiếp 

cận ứng dụng công nghệ thông tin khi thực hiện các thủ tục hành chính còn nhiều 

hạn chế, vai trò tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức của người dân 

chưa được phát huy. 

3. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính 

 - Cần đổi mới về nhận thức của các cấp, các ngành về mục tiêu, ý nghĩa tầm 

quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa 

phương. Đồng thời coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên và liên tục trong thực hiện chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính 

đối với tập thể cán bộ cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân đối với 

nhiệm vụ cải cách hành chính. Tạo điều kiện cho người dân thể hiện tốt vai trò 

giám sát đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, các dịch vụ công và cơ 

quan hành chính nhà nước 

- Nâng cao vai trò của cơ quan chủ trì tham mưu trong việc đề xuất, đôn đốc, 

tổng hợp theo dõi thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường vai trò 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị là điều kiện quan trọng đảm bảo sự 

thành công của cải cách hành chính.  

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách 

hành chính,bố trí nguồn lực cho công tác cải cách hành chính 

- Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn 

đề còn tồn tại, hạn chế để xử lý và nhân rộng thực hiện các mô hình, sáng kiến, 

phương pháp cách làm hay trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Chú 

trọng việc biểu dương những cơ quan, đơn vị cá nhân thực hiện tốt và xử lý 
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nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm. 

 

Phần thứ hai 
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC  

GIAI ĐOẠN 2020 – 2030 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-

2030 trên địa bàn huyện căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của Trung Ương, tỉnh, 

Huyện ủy. Triển khai, và phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho các cơ quan, 

đơn vị địa phương; 

 - Tiếp tục thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đồng thời khắc phục các tồn 

tại, hạn chế bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ -CP 

ngày 8/11/2011 của Thủ tướng chính phủ giai đoạn 2011-2020; 

- Nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính, công vụ, công chức; đẩy mạnh và đa 

dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền; 

 - Kế thừa và phát huy các sáng kiến kinh nghiệp áp dụng có hiệu quả trong 

giai đoạn vừa qua, đồng thời tăng cường công tác phát huy sáng kiến, đề xuất 

những sáng kiến để áp dụng có hiệu quả trong thời kỳ mới. 

2. Về cải cách thể chế 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, triển khai thực hiện các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả;  

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tăng 

cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục, pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân. 

3. Về cải cách thủ tục hành chính 

 - Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiến nghị đơn giản hóa 

thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo sự hài 

lòng của tổ chức công dân đối với dịch vụ công 

- Tăng cường cập nhật, công khai, niêm yết đối với 100% thủ tục hành chính 

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

trên Trang thông tin điện tử của huyện, đảm bảo mọi người dân đều cập nhật, tra 

cứu dễ dàng,thuận tiện. 

- Duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

theo quy định tại Nghị định 61/2018/ NĐ-CP ngày 23/4 /2018 của Chính phủ. Tập 

trung đầu tư  cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện, UBND các xã, thị trấn. Vận hành phần mềm một cửa điện tử thông suốt, 

đồng bộ và có hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 
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nhân đối với quy định hành chính . 

- Triển khai các giải pháp khuyến khích tổ chức, công dân tăng cường thực 

hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức và gửi nhận  kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

4. Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc 

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong và rà soát, điều 

chỉnh, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan theo theo Nghị quyết 18-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, 

ngành Trung ương, tỉnh. Tập trung rà soát, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW; 

- Tiếp tục triển khai cải cách trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

đối với các đơn vị sự nghiệp công, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối 

với dịch vụ do sự nghiệp công cung cấp. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp quản lý theo quy định;Đẩy 

mạnh công tác phân cấp, phân quyền cho các cơ quan chuyên môn và UBND các 

xã, thị trấn ,tiến hành kiểm tra đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã và tập trung xử lý các vấn đề về phân cấp 

phát hiện sau kiểm tra. 

5. Về xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, đề cao trách nhiệm và 

đạo đức công vụ, siết chặt kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi 

công vụ của cán bộ, công chức. 

- Xây dựng kế hoạch sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm đã được phê 

duyệt, xây dựng và hoàn thiện khung năng lực, vị trí việc làm cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Đổi mới công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức, áp dụng công nghệ 

thông tin trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí 

công tác theo nghị định 158/2007/NĐ-CP. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo, cán bộ công chức, viên chức, xây dựng chương 

trình đào tạo bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ 

mới. Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các 

Sở,ban ngành tổ chức. 

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức viên chức một 

cách nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường 

công tác đổi mới trong đánh giá, phân loại xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể phù 

hợp với địa phương. 

6. Về tài chính công 

Tiếp tục cũng cố, nâng cao chất lượng việc giao quyền tự chủ cho các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. 

7. Về hiện đại hóa hành chính 

- Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Tiếp tục triển  khai thực hiện để hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, 
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thực hiện tốt các hệ thống Văn phòng điện tử, một cửa điện tử, hệ thống thư điện 

tử công vụ, ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nước trên toàn huyện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với  

một số thủ tục hành chính đã đăng ký, tăng tỉ lệ phát sinh hồ sơ. 

- Về áp dụng ISO: Tiếp dục duy trì, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO. Đồng thời triển khai áp dụng, quy trình hóa việc giải quyết 

công việc tại 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015. 

Phần thứ ba 
NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Kiến nghị Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch cải cách hành 

chính giai đoạn 2021-2030 để địa phương có cơ sở để xây dựng mục tiêu chương 

trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. 

- Kiến nghị nghiên cứu tích hợp bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, 

thống nhất trên địa bàn tỉnh để việc khai thác, công khai đảm bảo thống nhất và 

thuận tiện trong việc tra cứu, cập nhật bộ thủ tục hành chính. 

- Kiến nghị Sở Nội vụ, và các ngành liên quan thường xuyên tổ chức các lớp 

đào tạo ,bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính; ban 

hành các chính sách, chế độ cho công chức làm công tác cải cách hành chính; 

Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức đảm bảo hợp lý, 

hiệu quả. 

- Kiến nghị Sở Thông tin - Truyền thông nâng cấp và tăng dung lượng đường 

truyền trong việc sử dụng hộp thư công vụ của cán bộ, công chức. 

 Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của UBND huyện. UBND huyện An Lão 

kính báo cáo Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp./. 
 
Nơi nhận: 

-Sở Nội vụ; 

-TT Huyện ủy; 

-TT HĐND huyện; 

-Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

-Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

-UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

-Lưu:VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Nam 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 


		2020-04-28T18:57:55+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-29T07:00:56+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Lê Thị Thu Hằng<hangltt@anlao.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-04-29T07:00:13+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-29T07:10:07+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Hội đồng nhân dân huyện An Lão<hoidong@anlao.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-29T07:10:15+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Hội đồng nhân dân huyện An Lão<hoidong@anlao.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-29T07:10:22+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Hội đồng nhân dân huyện An Lão<hoidong@anlao.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-04-29T08:12:19+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân huyện An Lão<vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




