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Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2020 

 
 

 Thực hiện Công văn số 871/SNV-CCHC&ĐT ngày 19/8/2020 của Sở Nội vụ về 

thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2020, UBND huyện Yên 

Khánh báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2020, nhiệm vụ 

công tác cải cách hành chính 03 tháng cuối năm 2020 như sau: 

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

 1. Tổ chức chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 

Trong quý III năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

công tác cải cách hành chính năm 2020 đề ra trong Kế hoạch số 75/KH-UBND 

ngày 28/6/2019 của UBND huyện, các đơn vị đã bám sát các nội dung trong         

kế hoạch, tổ chức thực hiện kịp thời, có kết quả các văn bản của Nhà nước và kế 

hoạch cải cách hành chính của huyện, của tỉnh. Đến nay các nhiệm vụ đã đề ra theo 

tiến trình thời gian đều đã được thực hiện đạt kết quả tốt, đạt 100% so với kế 

hoạch. 

 2. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

 Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Thành lập Chuyên mục cải 

cách hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện nhằm cung cấp đầy đủ các 

thông tin, các quy định hiện hành và văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải 

cách hành chính. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện 

tăng cường thông tin, phát sóng các bản tin, bài viết liên quan đến công tác cải 

cách hành chính, đặc biệt là việc triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong quý III năm 2020, Trung tâm đã 

thực hiện phát sóng 16 lượt tin bài về cải cách hành chính. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III/2020 

 1. Về cải cách thể chế 

 Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật: 

Trong quý III năm 2020, UBND huyện chỉ đạo phòng Tư pháp tham mưu 

UBND huyện: 

- Văn bản góp ý vào 04 dự thảo luật (luật Cư trú, luật Thỏa thuận quốc tế; 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp; luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính). 
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- Báo cáo kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo 

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng 

năm 2019. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa 

bàn huyện. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

a) Kiểm soát thủ tục hành chính: 

- Trong quý III năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Văn phòng 

HĐND&UBND huyện tăng cường phối hợp, hướng dẫn các phòng chuyên môn có 

liên quan cập nhập thường xuyên các văn bản mới có hiệu lực thi hành, tiếp tục 

thống kê, bổ sung các thủ tục hành chính mới phát sinh theo văn bản mới có hiệu 

lực thi hành. UBND huyện đã có báo cáo số 321/BC-UBND ngày 12/6/2020 báo 

cáo kết quả kiểm soát TTHC và tình hình triển khai thực hiện Nghị định 

61/2018/NĐ-CP. 

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã có văn bản số 

455/UBND-VP ngày chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện phối hợp 

với các cơ quan có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị mình; TTHC thuộc thẩm quyền 

tiếp nhận và giải quyết tại UBND cấp xã, thị trấn thuộc phạm vi chức năng quản lý, 

Văn phòng UBND huyện tổng hợp và tham mưu UBND huyện báo cáo đề nghị 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết 

TTHC theo quy định. 

b) Công bố, cập nhật thủ tục hành chính: 

UBND cấp huyện đã thực hiện việc thiết lập trên Trang thông tin điện tử 

chuyên mục công khai TTHC, kịp thời đăng tải các TTHC mới được UBND tỉnh 

công bố, thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa để tổ chức, công dân dễ 

theo dõi, tra tìm.  

c) Việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần theo quy định tại Quyết 

định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

20/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình tại Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã:  

 - UBND huyện Yên Khánh tiếp tục chỉ đạo bộ phận Một cửa của huyện, các xã 

và thị trấn tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để giải quyết công việc của tổ chức, 

công dân. Ở huyện với 2 lĩnh vực thực hiện làm việc buổi sáng ngày thứ 7 hàng tuần 

(chia thành các nội dung công việc chuyên môn cụ thể: Cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; lĩnh vực Người có 
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công). Ở các xã, thị trấn với 2 lĩnh vực làm việc cả ngày thứ 7 hàng tuần tại UBND là 

chứng thực và chính sách xã hội. 

 3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 

 3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên 

chế của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Thực hiện Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, hiện nay huyện Yên Khánh có 12 phòng chuyên môn, 05 đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, Ban quản 

lý dự án các công trình xây dựng, Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện, Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp); riêng sự nghiệp giáo dục gồm 61 trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Đã có 

12/12 phòng chuyên môn xây dựng và đã được UBND huyện đã ban hành Quyết định 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP. 

- Việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức và bố trí, sắp xếp công chức, 

viên chức tại các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện. Công tác tổ chức quản 

lý và sử dụng biên chế UBND huyện xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chuyên môn để bố trí, phân công hợp lý chỉ tiêu 

biên chế theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước, đồng thời coi trọng tính chuyên 

môn, chuyên nghiệp nhằm phát huy phẩm chất, năng lực của mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực thi nhiệm vụ. 

 - Việc thực hiện quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức:  

Cán bộ, công chức khi làm việc đã thực hiện ăn mặc gọn gàng, trang phục phù 

hợp với phong tục tập quán và điều kiện cụ thể của địa phương. Tại các phòng làm 

việc có gắn biển ghi rõ tên cơ quan, tổ chức. Trong giao tiếp và ứng xử cán bộ, công 

chức có thái độ lịch sự, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, kịp thời giải thích, hướng dẫn 

giúp công dân; không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà 

cho công dân khi thực hiện nhiệm vụ. 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 

28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, bắt đầu từ ngày 07/11/2016, 

UBND huyện Yên Khánh đã tổ chức và duy trì sinh hoạt chính trị dưới hình thức 

chào cờ đầu tuần vào thứ hai, tuần đầu của mỗi tháng nhằm tuyên truyền, giáo dục, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân 

tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

Việt Nam, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật cung 
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cấp thông tin kịp thời về nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy 

mạnh thực hiện "Nếp sống văn hóa công sở"... 

 - Việc nâng cao hiệu quả, sử dụng thời giờ làm việc: 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. 

3.2. Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

Tình hình tổ chức hoạt động của UBND huyện và UBND cấp xã ổn định, hoạt 

động theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động đã ban hành. 

3.3. Về thực hiện phân cấp quản lý 

Tiếp tục thực hiện nghiệm túc viÖc ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ níc thuéc lĩnh 

vùc chuyªn m«n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Việc phân cấp quản lý đã góp 

phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Công 

việc giải quyết nhanh, sát thực tế hơn, nguồn nhân lực được sử dụng hiệu quả góp 

phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. 

3.4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Tình hình triển khai và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

UBND huyện, UBND cấp xã: 

- Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Khánh đã thực hiện theo cơ chế một cửa đối 

với 19 xã, thị trấn. 

Tổng hợp kết quả giải quyết công việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Số 

TT 
Lĩnh vực 

Số việc 

đã tiếp 

nhận 

Số việc đã 

giải quyết 

Phí, lệ phí 

thu được 

(Đồng) 

Ghi chú 

I Cấp huyện 642 642 47.710.000  

1 Chính sách xã hội 200 200 0  

2 Tư pháp – hộ tịch 21 21 435.000  

3 Đất đai  274 274 29.800.000  

4 Đăng ký kinh doanh 119 119 21.000.000  

5 An toàn thực phẩm 5 5     1.200.000  

6 Giáo dục và đào tạo 23 23   

II Cấp xã 23.119 23.115 162.175.000  
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1 Đất đai, xây dựng 433 429 15.710.000 
Còn 04 hs  

đang giải quyết 

2 Tư pháp – hộ tịch  21.319 21.319 146.465.000  

3 Chính sách, xã hội 1.367 1.367 0  

 Tổng cộng 23.761 23.757 209.885.000   

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

4.1. Về cán bộ, công chức cấp xã 

 Tiếp tục thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính 

phủ; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

4.2. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

Triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, chặt chẽ các quy định của 

pháp luật về quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động, thực hiện chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cụ thể: 

- Tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, điều động: 

+ Tuyển dụng mới 31 viên chức các đơn vị sự nghiệp;  

+ Điều động nội bộ 27 viên chức ngành giáo dục;  

+ Tiếp nhận 09 viên chức từ nơi khác về công tác tại huyện;  

+ Điều động 01 Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra 

huyện, điều động, bổ nhiệm đối với 05 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường 

Mầm non, tiểu học, THCS; bổ nhiệm lại 01 người. 

- Khen thưởng, kỷ luật: 

+ Khen thưởng: 364 tập thể; 680 cá nhân;  

+ Kỷ luật: 02 viên chức ngành Giáo dục và đào tạo 

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức: 

+ Số người nghỉ hưu: thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với  01 cán bộ, 

công chức cấp huyện; 27 viên chức ngành giáo dục; 08 cán bộ, công chức cấp xã; 03 

công chức cấp xã thôi việc; 01 cán bộ cấp xã thôi giữ chức danh;  14 cán bộ chuyên 

trách cấp xã nghỉ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

+ Số người nghỉ do tinh giản biên chế: nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với  01 người. 

+ Số người được nâng lương thường xuyên: 14 cán bộ, công chức cấp xã; nâng 

phụ cấp thâm niên quân sự : 13 người; chuyển xếp lương, chức danh cho 55 cán bộ, công 

chức cấp xã;  

4.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
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Thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để cán bộ, công chức đi học nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khuyến khích 

và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của đơn vị đi đào tạo trình độ chuyên môn, 

lý luận chính trị để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của công việc trong thời kỳ mới. 

Trong quý III năm 2020, huyện đã đăng ký cử 04 cán bộ, công chức đi học 

lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp phòng năm 2020; cử 

18 cán bộ, công chức cấp xã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

ngạch chuyên viên và 03 cán bộ, công chức đi bồi dưỡng kiến thức theo vị trí việc 

làm theo Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Cải cách tài chính công 

a) Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản 

lý hành chính: 

- Tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 12; Số đơn vị thực hiện: 

02 đơn vị (Phòng Tài chính kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo): đã xây dựng và 

cập nhật quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng 

quy định. 

- Đã thực hiện đúng các quy định về công khai và minh bạch trong quản lý, sử 

dụng tài chính, tài sản công. Hàng năm UBND huyện dự toán ngân sách nhà nước 

cho các đơn vị theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách thuế, 

thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội. Các cơ quan, đơn 

vị, các xã, thị trấn được giao tự chủ đều thực hiện đúng quy định của pháp luật về 

quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đã chủ động trong việc sử dụng biên chế, kinh 

phí tự chủ được giao, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện có hiệu quả. 

- Kết quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ: cơ chế tự chủ góp phần thúc đẩy các 

cơ quan sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với năng 

lực, sở trường. Tiết kiệm kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa và 

sử dụng công nghệ trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ để tiết kiệm thời gian. 

b) Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc. 

- Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc : 66 đơn vị, trong đó: 

    + Tự chủ toàn bộ: 01 đơn vị (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện). 

    + Tự chủ một phần: 40 đơn vị (20 trường mầm non, 19 trường THCS và 

Trung tâm vệ sinh môi trường) 

     + Chi phí hoạt động được đảm bảo hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước: 25 

đơn vị (gồm 22 trường tiểu học; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp). 

- Tất cả các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và cập nhập quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài chính, tài sản công theo quy định. 
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- Việc thực hiện quy định về phân phối kết quả tài chính: hàng năm, UBND 

huyện giao dự toán, tính tỷ lệ % tiết kiệm theo đúng văn bản hướng dẫn của UBND 

tỉnh; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp sử dụng kinh phí tiết kiệm thường xuyên theo văn 

bản của UBND huyện. 

- Kết quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm: các đơn vị 

thực hiện giao quyền tự chủ đã chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy trên cơ sở xác 

định lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, đã chủ động bố trí kinh phí được giao 

cho phù hợp. Từ đó nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tinh thần tổ 

chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, tạo 

nguồn kinh phí tăng thu nhập cho các cá nhân trong đơn vị. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Trong quý III năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước. Các 

cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng mạng nội bộ, kết nối Internet; đặc biệt đẩy 

mạnh việc ký số, gửi/nhận hồ sơ văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản 

Quốc gia và sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ của cơ quan. Đẩy mạnh 

việc sử dụng, khai thác có hiệu quả hệ thống Cổng dịch vụ công (Một cửa điện tử) 

của tỉnh trong việc cung cấp, tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến, 

thực hiện liên thông đến cấp xã, thị trấn.  

- Ngày 04/3/2020 UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 24/KH-UBND xây 

dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

năm 2020. 

6.2. Tình hình triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008: Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND huyện cũng được các phòng ban chuyên 

môn và Thường trực Ban ISO nghiêm túc thực hiện. 

Ngày 07/2/2020, UBND huyện đã ra quyết định số 207/QĐ-UBND về việc 

thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó Ban chỉ đạo gồm 14 

thành viên, do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban.  

- Ngày 09/3/2020, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn 

xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại 

UBND huyện năm 2020 trong đó phối hợp với đơn vị tư vấn là công ty TNHH tư 

vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tập huấn cho các thành viên Ban chỉ 

đạo và tổ giúp việc, thành viên của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện.  

- Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện 

về việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 

ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Yên 

Khánh, trong 06 tháng đầu năm 2020, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên 
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môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu lực, 

hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

vào hoạt động của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng 

cung cấp dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Hoàn thành việc 

chuyển đổi HTQLCKL từ phiên bản TCVN 9001:2008 đang áp dụng sang phiên 

bản TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020.   

6.3. Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính ở địa phương 

Hiện nay đã có 19/19 xã, thị trấn đã xây dựng xong trụ sở cơ quan khang 

trang. Việc bố trí khuôn viên công sở cơ bản đáp ứng yêu cầu: Tại trụ sở UBND 

huyện và các xã, thị trấn có gắn biển tên trụ sở, gắn quốc huy, treo quốc kỳ, việc 

bố trí phòng làm việc nhìn chung đáp ứng yêu cầu: gọn gàng, ngăn nắp, thể hiện 

tính khoa học. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm 

 Nhìn chung, trong quý III năm 2020 công tác CCHC trên địa bàn huyện đã 

nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, các phòng ban chức năng thuộc 

huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương đã đạt được những kết quả 

đáng khích lệ. 

 - Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được tăng cường, công tác chỉ đạo 

điều hành được tập trung quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, 

kế hoạch các nhiệm vụ đề ra trong quý. 

 - Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại nhiều kết quả tích cực, thúc 

đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, từng bước nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ công trên một số lĩnh vực trọng tâm như Tư pháp, địa chính 

– xây dựng, đăng ký kinh doanh, chính sách xã hội...tạo thuận lợi cho các tổ chức cá 

nhân đến giao dịch tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.  

 - Bộ phận Một cửa một số xã được quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng diện 

tích, điều kiện làm việc: xã Khánh Công, Khánh Cường, Khánh Nhạc… 

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

- Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số xã chưa 

thật sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; việc rà soát thủ tục hành chính ở một số cơ 

quan, đơn vị còn thụ động, chưa được quan tâm đúng mức. 

- Một số cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn chưa thực hiện nghiêm túc chế 

độ báo cáo về cải cách hành chính theo quy định, chất lượng nội dung báo cáo chưa 

đạt yêu cầu.   

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 03 THÁNG 

CUỐI NĂM 2020 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2020. 
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- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về cải cách 

hành chính, tập trung tuyên truyền cả về chiều rộng và bề sâu. 

- Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát chặt 

chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch thủ tục hành chính. 

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

nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.  

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo quy định.  

- Nâng cao chất lượng thực hiện và giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III  năm 

2020, nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm 2020, UBND huyện Yên Khánh trân trọng 

báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ; Tư pháp;  

Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

    Nguyễn Xuân Tuyển 
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