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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính  

 

Kính gửi:  Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 

  

Thực hiện Công văn số 1766/SNV-CCHC ngày 12/8/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện báo cáo CCHC; báo cáo kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trên phần mềm và kết quả thực hiện sáng kiến, giải pháp CCHC. 

 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc báo cáo đánh giá kết quả triển khai, 

thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Việc xây dự           ức thực hiệ   á   ă  bản chỉ đạo điều hành 

về cải cách hành chính 

Ủy ban nhân dân huyện đã phổ biến, quán triệt đến các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn về nội dung cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2022 đặc biệt quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC); tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện về sử 

dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, 

đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện đồng bộ các biện 

pháp đẩy mạnh CCHC, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng 

nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức; nêu cao tinh 

thần trách nhiệm và tính gương mẫu của công chức, viên chức, nhất là người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC: Ban 

hành Quyết định 4691/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Vĩnh Lộc 

về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Lộc năm 2022, Kế 

hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện về việc Kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2022 của 

UBND huyện về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện 

Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc Ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành 
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chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính 

nhà nước; đẩy mạnh cải cách   HC, thực hiện   HC trên môi trường điện tử; 

tăng cường tuyên truyền, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả 

lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; triển khai thực hiện số hóa kết quả 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa giai đoạn 2021-2025. 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các phòng, UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. 

 2. Kết quả triển khai, thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính 

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

mang tính đột phá để vừa thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, vừa góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, từ đó UBND 

huyện đã triển khai đồng bộ, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, thực hiện công 

tác cải cách hành chính từ huyện tới cơ sở, theo hướng dân chủ, hiện đại.... Đồng 

thời, quán triệt đến các cơ quan, ban, ngành và địa phương tăng cường triển khai 

thực hiện các văn bản chỉ đạo của  rung ương, của các Bộ, ngành và của tỉnh về 

CCHC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, từ huyện đến xã. Hàng năm, 

UBND huyện đều ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và cũng như cả giai 

đoạn 2021-2025. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và 

tạo điều kiện cho nhân dân tham gia, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước 

và cán bộ, công chức, viên chức. 

Các quy định của Chính phủ, của tỉnh về tổ chức bộ máy được thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời. Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ 

quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai thực hiện 

theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các 

xã, thị trấn rà soát, bổ sung quy chế làm việc, trong đó cụ thể hóa chức năng, 

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

tốt mối quan hệ công tác với các ngành cấp trên và cơ sở; từ đó phối hợp lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, cũng như những vấn đề hành 

chính tại địa phương, đơn vị mình. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thường xuyên rà soát, đánh giá, 

phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm việc bố trí 

công chức, viên chức theo Bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí 
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việc làm được phê duyệt.  hường xuyên xây dựng và thực hiện kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức… 

Làm tốt công tác cải cách tài chính công, UBND huyện ban hành các 

Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể, đối 

với các xã, thị trấn và đối với  các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. 

Việc thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm được huyện thực hiện vừa 

đảm bảo đúng theo các Nghị định của Chính phủ, vừa phù hợp với nhu cầu thực 

tiễn của địa phương, đơn vị. Qua đó càng nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng 

các đơn vị, tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong việc 

sử dụng biên chế, kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc 

đẩy cải cách thủ tục hành chính trong khâu phân bổ, chấp hành và quyết toán 

ngân sách Nhà nước. 

Công tác kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện 

được tăng cường, góp phần hạn chế các thiếu sót, chậm trễ trong thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót 

trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước thiết lập kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; từ đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã khi tiếp nhận và giải quyết công 

việc cho tổ chức, công dân đã được quan tâm đúng mức. Vì vậy, đã tạo được 

lòng tin trong nhân dân vào bộ máy công quyền các cấp tại địa phương. 

Chỉ số hài lòng của người dân về tiếp cận dịch vụ, giải quyết TTHC, kết 

quả giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến 

TTHC được nâng cao. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm 

thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính; đến nay, các 

hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ 

ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Quy trình giải 

quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn; các vấn đề liên 

quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân khi đến giao dịch, giảm thời gian và chi phí khiến người dân, tổ 

chức hài lòng. Kết quả tiếp nhận và giải quyết   HC từ ngày 10/11/2021 đến 

nay (Cấp huyện: Số lượng hồ sơ   HC được tiếp nhận và giải quyết 450 hồ sơ,  

số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả là 443 hồ sơ (đạt 98,44%) hồ sơ   HC 

đang trong hạn giải quyết 7 hồ sơ; Cấp xã: Số lượng hồ sơ   HC được tiếp nhận 
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và giải quyết 7.320 hồ sơ,  Số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả là 7.318 hồ sơ 

(đạt 99,9%); Hồ sơ   HC đang trong hạn giải quyết 02 hồ sơ;  ỷ lệ hồ sơ trả 

đúng hạn: 100 %, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn: không;  ỷ lệ hài lòng của 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước đạt 100% (từ hài lòng đến rất hài lòng). 

Có thể thấy, cải cách hành chính không chỉ đơn giản nhằm giảm phiền hà, 

tinh giản thủ tục hành chính mà còn tạo môi trường thông thoáng, tạo đà cho sự 

phát triển nhiều mặt, nhiều lĩnh vực khác nhau của địa phương.  rong đó, thể 

hiện ở việc góp phần không nhỏ vào phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, thu hút vốn 

đầu tư. Chính vì thế trong thời gian tới huyện Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện tốt các 

nhiệm vụ về công tác CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở ngành của 

tỉnh. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện đạt 

kết quả nhiệm vụ cải cách hành chính, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã 

hội, giữ vững quốc phòng- an ninh. 

 rên đây là báo cáo đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các giải pháp 

về cải cách hành chính năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc báo cáo 

Sở Nội vụ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trịnh Xuân Thắng 
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