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 Thực hiện Công văn số 855/UBND-NC ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh 

Bình Định “về việc quy định chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ”, 

UBND huyện An Lão báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý 

I năm 2020 như sau: 

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

 1. Về kế hoạch cải cách hành chính  

 - Ngày 27/12/2019 UBND huyện ban hành Quyết định số 4481/QĐ-UBND 

“Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020  trên địa bàn huyện 

An Lão” 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. Đồng thời, siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày 

càng đi vào hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả. 

Trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên 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 cải cách hành 

chính năm 2020 tại đơn vị theo đúng tiến độ đã đề ra ngay từ đầu năm. 

 2. Về tổ chức chỉ đạo điều hành cải cách hành chính  

- Tiếp tục triển khai, quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các xã, thị trấn chấp hành tốt các chủ trương của Trung ương, 

tỉnh, huyện về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải 

cách hành chính và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan 

quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 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 và các văn bản 

liên quan đến công tác cải cách hành chính. 

- Để tổ chức, đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính đối với UBND 

cấp xã trên địa bàn huyện, UBND huyện đã Ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND 

ngày 05/2/2020 triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các 

xã, thị trấn. Chỉ đạo Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính triển khai 

thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 theo quyết định 2875/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2018 của UBND huyện. Dự kiến hoàn thành Kế hoạch thẩm định và 

công bố chỉ số chỉ số CCHC cấp xã vào cuối tháng 3/2019;  

Ban  hành  Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/02/2020 “Kế hoạch tổng 

kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-
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2020 trên địa bàn huyện An Lão”, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 

chức Hội nghị trong tháng 4/2019. 

3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính 

- 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 cải cách hành chính, UBND huyện 

thành lập Đoàn kiểm tra  phối hợp  với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị 

các nội dung cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương .  Kết hợp tổ chức thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 với 

kiểm tra việc khắc phục các tồn tại hạn chế sau đợt kiểm tra cải cách hành chính 

năm 2019. 

4. Công tác tuyên truyền CCHC 

- Ngày 2/3/2020 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND 

“V/v ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn 

huyện”. Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể 

cải cách hành chính cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa 

bàn huyện 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác 

tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài truyền thanh huyện và Đài truyền 

thanh các xã, thị trấn. 

- Tăng cường đưa tin, bài về thực hiện tuyên truyền CCHC trên trang thông 

tin điện tử huyện.  

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

1. Cải cách thể chế  

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của huyện: Từ đầu năm đến nay theo chức năng, nhiệm vụ các phòng 

chuyên môn thuộc UBND huyện đã chủ trì soạn thảo và ban hành 4 văn bản quy 

phạm pháp luật, thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND huyện, nhìn chung việc 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật đều tuân thủ theo trình tự qui định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi  

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.  

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát VBQPPL, kịp thời phát hiện 

những quy định trái pháp luật, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp 

với tình tình kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn 

chế trong công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, ngày 10/02/2020 UBND huyện 

ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND “V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra,rà soát 

văn bản QPPL năm 2020 ” 

 b) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: UBND huyện chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật như: 

Tuyên truyền đôn đốc vận động thu các loại thuế, tuyên truyền ổn định an ninh 
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trật tự trên địa bàn, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 

2020, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Ban hành 

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

tiếp cận pháp luật năm 2020. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính       

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện 

nội dung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 

02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính giúp cán bộ, công chức hiểu rõ và tích cực tham 

gia. 

-Tiếp tục chỉ đạo  các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật, công 

khai, đăng tải các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang 

thông tin điện tử huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 

Để công dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ tra cứu, tìm hiểu để thực hiện thủ tục 

hành chính. Đồng thời  tăng cường khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối một số thủ tục hành chính 

-Tổng số TTHC  được thực hiện trên địa bàn huyện  là 301 thủ tục trên 41 

lĩnh vực (bao gồm 224 thủ tục cấp huyện, 77 thủ tục cấp xã). Trong đó có 280 thủ 

tục thực hiện mức độ 2, 18 thủ tục thực hiện mức độ 3, 03 thủ tục thực hiện trực 

tuyến mức độ 4 

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

chức  

- Về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế:  

+ Đã sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển 

quỹ đất thành Ban quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất. Tổ chức mới 

này đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2020 

+Giảm 4 biên chế so với năm 2019 trong đó Biên chế hành chính giảm 01, 

biên chế sự nghiệp giảm 3 (Sự nghiệp VHTT: 01;Sự nghiệp khác: 02) 

 - Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: 

+ Về điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quí I/2020: Chủ 

tịch UBND huyện Quyết định bổ nhiệm mới 03 phó trưởng phòng, điều động và 

bổ nhiệm  01 viên chức lãnh đạo trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo 

đúng quy định của pháp luật như: nâng lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản. 

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức: UBND 

huyện đã ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020, trên cơ sở đó tiếp tục 

cử đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Nội vụ tổ chức. 
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- Về công tác tuyển dụng: Triển khai tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định. 

4. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (có bảng chi tiết 

kèm theo).  

Tiếp tục thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của UBND 

tỉnh “về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính” 

Thực hiện kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh 

Bình Định về triển khai xây dựng phần mềm điện tử cấp huyện, xã trên địa bàn 

tỉnh Bình Định, UBND huyện An Lão đã nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện 

theo đúng kế hoạch của tỉnh. Tính đến ngày 20/11/2019 100% cấp xã đã vận 

hành tốt trên hệ thống. Từ đó đến nay hệ thống hoạt động tương đối ổn định,giải 

quyết tốt các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.  

5. Về cải cách tài chính công  

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

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015 của Chính phủ, UBND huyện đã ban hành quyết định giao dự toán thu, 

chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị dự toán, các đơn vị dự toán ngân sách 

thuộc huyện đã tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính theo đúng quy định và các Thông 

tư hướng dẫn.  

- UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tự chủ của từng cơ 

quan, đơn vị theo đúng quy định. Hiện nay  24/24 đơn vị hành chính đã 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 đạt 100% (13 phòng chuyên môn UBND huyện, 6 đơn vị khối 

đảng, 5 đơn vị khối dân vận mặt trận); 10/10 xã, thị trấn đã thực hiện chế độ tự 

chủ. 30/30 đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

6. Hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

  - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành 

chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác; từng bước hiện đại hóa trang 

thiết bị máy móc và phương tiện làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc và 

phát huy hiệu quả công tác của các bộ, công chức. 

 + Tiếp tục chỉ đạo sử dụng, vận hành tốt hệ thống văn phòng điện tử 5.0; 

100% cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thực hiện tốt hệ thống văn phòng điện tử 

trong việc điều hành, quản lý, gửi nhận văn bản. Hiện nay, UBND huyện không 

phát hành văn bản giấy (trừ văn bản mật và các doanh nghiệp, cá nhân) và không 

nhận văn bản giấy từ các cơ quan trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn, chỉ 

thực hiện nhận văn bản qua Văn phòng điện tử. 
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 + Tiếp tục thực hiện chữ ký số công cộng tại các cơ quan, đơn vị. 

 + Tiếp tục quán triệt thực hiện việc gửi và nhận tài liệu qua hộp thư công vụ 

của tỉnh, xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng hộp thư công vụ ở UBND 

các xã, thị trấn. 

 - Tiếp tục 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. Ngày 

28/02/2020 UBND huyện Ban hành Quyết định số 393/QĐUBND “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 huyện”  

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Những ƣu điểm: 

 - Công tác cải cách hành chính quý I/2020 được UBND huyện quan tâm, 

chỉ đạo, điều hành nên có nhiều chuyển biến tích .Việc hướng dẫn và đôn đốc cải 

cách hành chính, nhất là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo 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” của cơ quan thường trực đã mang lại hiệu quả tích 

cực. 

 Công tác triển khai kế hoạch cải cách hành chính được các ngành, địa 

phương quan tâm thực hiện. 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. 

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính: 

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC cũng còn một số tồn tại 

như:  

 - Việc triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử ở địa phương còn 

chưa đồng bộ;  cập nhật thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa còn chưa đầy 

đủ. 

 - Việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, nội 

dung, phí, lệ phí chưa thực hiện đầy đủ theo quy định. 

- Việc rà soát, cập nhật và bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

quản lý của cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện thường xuyên; tình trạng thủ tục trễ 

hẹn còn xảy ra. 

- Phần lớn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thời gian qua sử 

dụng hộp thư công vụ trong việc trao đổi văn bản quản lý nhà nước tỷ lệ còn 

thấp.  
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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. 

 IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 

II/2019. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định số 

2298/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện “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 thủ tục hành 

chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 

2020”. 

  - 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 

 -Triển khai 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 huyện theo đúng kế hoạch đề ra. 

  - Tổ chức thẩm định chỉ số CCHC năm và tổ chức Hội nghị công bố chỉ số 

cải cách hành chính năm 2019. 

  - Tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2020.  

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về cải cách 

hành chính.  

 - Tiến hành kiểm tra một số cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải 

cách hành chính và công tác công vụ. 

- Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính nhà 

nước, UBND các xã, thị trấn; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán 

bộ, công chức theo đúng quy định.  

- Nâng cao chất lượng thực hiện và giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, cơ chế một cửa liên thông của cấp huyện 

và UBND các xã, thị trấn. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan, học tập mô hình một cửa tại một 

huyện và một xã trong tỉnh. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị Sở Nội vụ  

+ Tác động 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. 

+ Mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về cải cách hành chính  để nâng 

cao kỷ năng thực hiện cải cách hành chính;  
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 Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý I 

năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước quý 

II năm 2020, UBND huyện An Lão báo cáo Sở Nội vụ biết để theo dõi, tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                    CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ;    

- Trang Thông tin điện tử huyện;                                                                                      

- Lưu: VT.                                                                                                       

                                                                                                           

                                                                                                                 Phạm Văn Nam   
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      /9/2018 của UBND huyện An Lão) 

         

Loại thủ tục hành chính  
Số hồ sơ 

tiếp nhận   

Số hồ sơ 

chƣa đến 

hẹn tháng 

trƣớc 

chuyển 

sang  

Số hồ sơ  

giải quyết xong  
Số hồ sơ còn tồn lại  Ghi 

 chú  

Đúng hẹn Trể hẹn  

Chƣa 

đến  

hẹn 

Hồ sơ 

trả về  
Quá hẹn  

  

1.Quản lý hoạt động xây dựng  

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 
  

2. Quản lý chất lƣợng công trình 

xây dựng 

 

11 

 

10 

 

14 

 

7 

- - - 

  

3. Ngƣời có công   

18 

 

1 

 

14 

 

- 

 

5 

 

- 

 

-  

4. Chứng thực  

214 

 

- 

 

198 

 

- 

 

16 

 

- 

 

- 

  

5. Kinh doanh khí  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

6. Lĩnh Vực Quy hoạch kiến trúc  

7 

-  

2 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

  

7.Thành lập và hoạt động của hộ 

kinh doanh 

 

14 

 

2 

 

10 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 
  

8. Đất đai  

534 

 

105 

 

515 

 

- 

 

101 

 

19 

 

- 

HS đang tạm 

dừng: 04 HS 
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9. Thi đua, khen thƣởng  134 23 152 2 3 - - 
  

10. Bảo trợ xã hội  

88 

 

15 

 

77            

 

9 

 

17 

 

- 

 

- 

  

11. Lƣu thông hàng hóa trong 

nƣớc 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 
  

12. Giáo dục và Đào tạo  

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-   

Tổng cộng : 

 

1,024 

 

 

159 

 

987 

 

22 

 

151 

 

19 

 

- 
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