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BAO CÁO
Két qua cong tác kim tra và tir kim tra cãi cách hành chInh
Thrc hin van ban s 773/SNV-CCHC&VTLT ngây 10/6/2019 cüa S Ni vii
v vic thirc hin kim tra, tr kim tra cong tác câi cách hânh chInh näm 2019. UBND
huyn dã tin hành kim tra cong tác cal cách hành chinh dct 01 näm 2019 và báo cáo
kt qua kim tra nhu sau:
I. CONG TAC CH DiO DIEU HANH CAI CACH HANH CHINH
1. Ye xây durng ban hành Kê hoich cal each hành chInh
- Qua kim tra vá tr kim tra các dan vj dã xây dimg các k hoch, cong van
d chi do, diêu hành cái cách hánh chInh nhu: K hotch câi cách hành chInh, K
hotch tuyên truyn câi cách hành chInh, K hotch truyn thông v kim soát thu
tVc hành chInh, Kê hoch thrc hin Quyêt djnh s 52/2017/QD-UBND cüa U ban
nhân dan tinh; K hoch kim tra cong tác cãi cách hành chinh.

- Tii các dan v kim tra dà ban hành quy ch lam vic, duy trI ch dO giao
ban và phân cong nhim vii cho can bO, cOng chrc...
2. Vic thirc hin k 1ut, k cu'o'ng hành chInh
- Vic thirc hin cong tác k' luât, k cuang hành chInh tti UBND huyn, 02
dan vj sij nghip và 12 xã dà trin khai thirc hin nghiêm tüc;
- Vic chp hành giar gic lam vic ca bàn dam bào, có s ch.m cOng theo döi
và tng hçip hang tháng, hang tun. Can bO, cOng chirc, viên chirc dä thirc hin deo
the cong chirc khi lam vic;
- Dà t chiirc cho can bO, cOng chirc, viên chrc k cam kt chp hành k' lut
k cuang hành chinh theo Quyt djnh s 52/2017/QD-UBND cüa U ban nhân dan
tinh và van bàn s 137/UBND-NY ngày 18/01/2019 cüa UBND huyn;
- Dn ti thii dim doàn kim tra thI không có can bO, cOng chirc, viên chüc
vi phm kS' 1ut, kS' cuclng.
II. KET QUA THU'C HIiN NHIM VIJ CAI CÁCH HANH CHINH
1. Cal cách the chê:
- Qua kim tra tai dan vj ca bàn dã thrc hin nghiêm tüc quy djnh cüa Lutt
ban hành van bàn quy phm pháp 1ut và Ngh dlnh 34/201 6/CP cüa ChInh phü; dã
thirc hin vic gui van bàn den ca quan có thm quyn d kim tra, các van bàn
ban hành ca ban dñng theo trInh tir, dung thm quyn theo quy djnh cüa Luât;
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- Cong tác phO blén giáo dyc pháp luât: Các dan vj ca bàn dã ban hành Kê
hoach triên khai thirc hin; thirc hin vic tip nhn tài 1iu dê phô biên cho nhân
dan, dng th?i biên tp tài 1iu tuyên truyn phô biên theo hung dan cüa Ca quan
chuyên mon cp trên. Kt qua thirc hin:
+ Trin khai 01 dit ph bin pháp 1ut lu'u dng tti 8 xä yen biên và bãi
ngang. Ti Ca s, dà t chi'rc 04 Hi nghj trin khai các quy djnh pháp 1ut ye Lut
Thüy san, Lut Lam nghip. Tram truyn thanh cap xã dä phát 514 cuc tuyên
truyn (tang 142,3% cüng kS' 2018) các ni dung cci bàn cüa: Lutt an ninh mng,
Lutt Lam nghip, Lut thüy san, Lut To cáo, Lut quy hoch, Lut quôc phông,
Luât hO tich, Giao thông thrang b, Luãt an toàn thçrc phâm, Lut thi y; Các Nghj
dlnh 113/201 8/ND-CP, 161/201 8/ND-CP, 48/201 8/ND-CP, 102/2014/ND-CP,
90/2017/ND-CP, 167/2013/ND-CP, 122/2018/ND-CP, 155/2016/ND-CP và các
Nghj djnh khác cña ChInh phü; các Nghj quyêt cüa HDND tinh nhu 108/2018/NQHDND, 112/2018/NQ-HDND, 114/2018/NQ-HDND, 115/2018/NQ-HDND,
120/NQ-HDND, 123/201 8/NQ-HDND, 126/NQ-HDND, 127/20181NQ-HDND va
129/201 8/NQ-HDND và các chü tnrcing, chinh sách cña dja phucing, guo'ng diên
hInh v thrc hin mic tiêu quc gia xây drng nOng thôn mdi;
+ Trin khai ngày pháp lust hang tháng vào ngày du cüa tháng (sau 1 chào
c) ti ca quan UBND huyn cho can bô, cong chirc vi 6 chuyên d: trin khai thçrc
hin Nghj quyêt 37-NQ/TW và Nghj djnh 161/2018/ND-CP si.ra dôi bô sung mt so
quy djnh v tuyên diing cong chirc, viên chirc; Các quy djnh pháp 1ut và chü truung
ye sap nhp dan vj hành chInh; Lut phOng chông tham nhung 2018; Lut lao dng;
Lut an ninh mng; phông chng ti phm, vi phm pháp 1ut và t nn xä hi.
2. Cal each thu tue hành chInh
- Tai các dan vj duoc kiêrn tra dâ ca bàn c.p nhât, niêm yet các thu tijc hành
chInh do UBND tinh cong b thuc thm quyn giài quyt cña cp huyn, cp xà
duçc cong khai theo quy djnh tti Trung tam hành chInh cOng va b phn tip nhn
và trâ kt qua xã;
- V rà soát, dan giãn boa TTHC: Các dan vj dã to chirc rà soát các thu tiic
hành chInh (TTHC) thuc thm quyn giâi quyt cüa dan vj mInh có thành phn
hO sa và thai hin giái quyet chua hcp J2 con khó khàn cho Ca nhân, t chirc trong
qua trInh tiêp nhn, giài quyt d d xut sira dM, b sung cho phñ hçp;
- Thuc hin niem yt dja chi phán ánh kin nghj cüa tO chüc, doanh nghip,
cOng dan ye thkrc hin quy djnh hành chInh.
3. Cong tàc thirc hin mt cü'a, mt ctra lien thông
3.1. Vê co' So' vat chci, trung t/iit bj, nhà lam viêc tçii b5 p/i mn 1 cfra:

- V din tIch cüa Trung tam hành chInh cong huyn: K thra nhà lam vic
cüa bô phn giao djch mt cfra, mt cua lien thông nen chi.ra dam báo v mt din
tIch d các ngành dn giao djch ti Trung tam. Tai Trung tam hành chInh cong dã
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b trI trang thit b dy dü và hin dai nhu: May tInh, may photocopy, may in, may
scan, camera giám sat, may xêp hang tir dng, may tra ciru thông tin, quay giao
djch, bàn gh ch?y,.. . dáp mg nhu cu dn giao djch cüa các t chtrc và cá nhân.
- V din tIch b phn tip nhn và trá kt qua cp xã: Các don vj co bàn dáp
iirng yêu cu v din tIch theo quy djnh nhu: Th trn Cm Xuyên, Thj trn Thiên
Cm, Cm Lac, Cm Minh, Cam Son. Tai các xã dà có quay giao djch, phông ch,
gh ngi, bàn vit, tü dirng tài lieu, may vi tInh, may in, nuóc ung;...
- Vic xây dirng ni quy, quy ch hoat dng, horn thu gop , niêm y& cong
khai b thu tic hành chInh, dja chi phàn ánh kin nghj, thông báo phân cong nhim
vi cho di ngU cOng chüc tnrc tip lam vic tai b phn tip nhn và trá kt qua
nhIn chung các don v dã trin khai thirc hin theo quy djnh.
3.2. Vic giãi quyt hi s1 tii Trung tam hành chIn/i cong và b3 phin m5t
ciia 12 xã, t/ij trin
- Vic tip nhn và xtr l h so tai b phn mt cira, mt ci:ra lien thông theo
Quyt djnh so 27/201 6/QD-UBND ngày 20/6/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh nhu:
Vào s tip nhn h so, phiu biên nhn h so', hçn trâ kt qua, biên lai thu phi, 1
phI, giài quyt h so... co bàn theo quy djnh. Cii th:
+ Két qua giái quye't TTHC tgi TT hành chInh cOng huyn:
Tong dã nhan là 5.088 h so, tOng ho so dã trâ là 4.901 h so. T' 1 h so
giài quyêt truóc han và diinghn là 99,51%
So thu tiic dà giài quyêt trrnc han: 349 ho so.
So thu t1jc dä giài quyêt dung han: 4.528 ho so.
So thu tic dã giái quyêt qua han: 24 ho so (chiêm t' l 0,49 % so vi tong
ho so dã giãi quyêt).
So thu ttic không düdiêu kin giài quyêt, dã trá lai cho khách hang: 56 ho so
SothütçicdênghjbôsunghOso: 93 hôso
Tong so ho so dang giài quyêt 38 ho so (dang giái quyêt trong hgn 30 ho so',
dang giái quyêt qua hQn 8h0 sci).
+ Kêt qua giái quyêt TTHC tgi 12 xà du'çic kiém tra:
Tong so h so tiêp nhn xu 1 17.075 ho so, trong do: giài quyêt tai xã:
14.872 ho so; ho soliên thông 2.203 ho so;
S h so dã giáiquyêt: 16.5 11 ho so, trong do: giái quyêt tai xã: 14.838 ho
so; lien thông: 1.673 ho so;
So ho so giái quyêt dung han: 16.489 ho so; trong do giâi quyêt tai xà:
14.8 19 ho so; lien thông: 1.670 ho so;
S h so giâi quyêt qua han: 22 ho so, trong do giâi quyêt tai xà: 19 ho so;
lien thông: 3 h so;
So ho so dang giâi quyêt: 564 ho so; trong do: giài quyêt tai xâ: 34 ho so;
lien thông 530 ho so;
SO hO so dang giài quyêt trong han: 545 ho so; trong do: giài quyêt tai xA: 20
h so; lien thông 525 hO so;

S h so dang giãi quyt qua han: 19 h so; trong do giãi quyt ti xà: 14 h
so' lien thông 5 ho so'.
- Viêc bô trI can bô. cOng chtii'c lam viec ti b phn rrit cira Co bàn dam bào
quy djnh.
4. Cal cách t chirc b may
- Tai UBNID huyn dã trin khai th1rc hin Nghj quy& 18 và Ngh quyêt 19 và
các van bàn cüa Tinh üy, HDND, UBND tinh nhi,r:
+ Triên khai thirc hin Nghj quyt so 37-NQ/TW cüa Bô chInh tri ye sap nhp
các don vi cap xã; Thành 1p ban chi dto trin khai thirc hin sap nhp các don vj
hành chInh cp xã; Thành 1p t giüp vic cho BCD triên khai thrc hin sap nhp
các don vj hành chInh cp xã; Thirc hin rà soát di ngü can b, cong chtrc ti các
xâ sap nhp;
+ Triên khai xãy dy'ng các dê an: Dê an tong the sap nhp các don vj hành
chInh cap xä; xãy dirng Phuong an chi tit sap nhp xã Cm Thäng, Cam Nam và
Cm Phiic; D an sap nhp các to chirc Hi cap huyn có chüc nãng nhim vi
tuong dng; to chüc 1y ' kin CáC co quan, don v v vic dt ten cho các t chüc
Hi sau sap nhp; D an sap nhp Bnh vin da khoa, Trung tam Y t dci phông,
Trung tam dan so KHHGD huyn thành Trung tam Y tê tuyên huyn; ThçTC hin
sap nhâp 10 thôn và t dan ph;
+ Triên khai thrc hin Ngh quyt s 127/NQ-HDND ngày 13/12/2018 cua
Hi dông nhân dan tinh ye mt s chInh sách ho trg can b, cOng chuc và nguYi
lao dng, ngui hot dng không chuyên trách cp xã trong qua trinh sp xp t
chüc bô may, tinh gián biên chê tinh Ha Tinh giai don 2019-202 1.
- Ti các xa du'çc kiêm tra co bàn d triên khai thçrc hin Nghj quyêt 18 cfia
Ban chp hành Trung u'ong Dáng khóa XII , các van bàn chi dio cüa Tinh üy và
UBND tinh ye thcrc hin Nghj quyk Triên khai thirc hin vic sp xp CBCC và
ngui hot dng không chuyên trách theo Kêt !un 92/KL/TU ngày 03/10/2018
cüa Tinh üy kt 1un mt s vn d v tip tiic thirc hin Nghj quyt 18, Nghj quyêt
19 cüa Ban chip hành Trung ucmg khOa 12.
5. Nâng cao chat ltrçrng di ngui can ho, cong chü'c, viên chü'c
- Tai các don v dã ban hành Kê hoach dào tto bôi du'Ong cho di ngü can b,
cOng chrc nàrn 2019 và dã quan tam cr cong chirc tham gia các lop tp hun do
tinh và huyn to chirc;
- Viêc bô trI, sü' diing di ngü can bô, cOng chüc tii các don vj dam bào theo
quy djnh;
- Triên khai thuc hiên ch do di vOl can b, Cong chOc viên chirc co bàn dam
bao theo quy djnh;
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- Vic ctp thtt thông tin h so cüa can bO, cong chirc, viên chirc trên phn
mm quãn 1 can b, cong chüc, viên chrc co bàn dam bão theo quy dnh.
6. Cal each Tài chInh cong
- Dá thixc hin giao co' ch ttx chu tir chju trách nhim theo Thông tu
71/2014/TTLT-BTC-BNV ye co chê quân 1 hành chInh dôi vâi co quan quân 1
Nhà nuc Va chi trã hio'ng cho can b cong chüc qua h thông tài khoân;
- Qua kiêrn tra tçii các do vj hu ht dã ban hành quy ch chi tiêu ni b theo
rnâu so oi Thông tu' 71/2014/TTLT-BTC-BNV;
- Mt sO don vi dâ thirc hin cong khai dir toán, quyêt toán theo dñng quy
djnh ti Thông tu 343/2016/TT-BTC.
7. Hin dai hóa nên hành chInh
- V á'ng ding cong nghç, thông tin:
+ Vic ban hành K hoch rng diing CNTT tti các don v duçc kim tra khá
dam báo, mt s don vi dâ barn sat ni dung và trin khai thçrc hin khá hiu qua
+ V vic üng dçing CNTT: các don vi dä khai thác và irng diing phân mm
JO noi bô trong 1uu trcr, trao dM, chi dio diu hành và sir drng chü k s van bàn
diên tr khi trao dOi van bàn trên mOi tru'ng mng; 12/12 xã dã i1ng diing phân
rnêrn djch vi cong ti diem giao djch mt ccra, mt cüa lien thông;
+ V chat lu'ong Trang TTDT: Các don vj dã xây drng Trang TTDT và dä co
bàn cp nht khá day dü cac danh mvc thông tin theo quy dnh, trng buâc dáp irng
nhu cau khai thác, tim kim thông tin cüa ngirô'i dan, doanh nghip.
- V thrc hin ISO:
Theo K hoach cua huyn, näm 2019 có 04 xã thirc hin xây dirng ap diing H
thng quân 1 chat lugng theo Tiêu chuan quc gia TCVN ISO 9001: 2015 bao
gm: Cm Yen, Cm Huy, Cm Lc, Thj trn Cm Xuyên.
III. TON TAI
- Mt so xã vic ban hành van bàn chi do diu hành cOng tác cai cach hành
chInh chu'a darn báo theo yêu cu nhij: Cam Son, Cam Huy, Cm Linh;
- Viêc thuc hiên niêm yt cOng khai các TTHC mc dü dä dugc triên khai
thixc hiên, tuy nhiên qua kirn tra vn con mt s xä thçrc hin niêm y& chua dy
dü thânh phãn ho so', danh miic ni dung nhu: Cam Huy, Cam Linh, Cam Yen,
Cam Du'ong, Cam Nhi.rong. Bang niêm yt bô TTHC chua dam báo và thu'c hiên
niêm yt khOng khoa h9c: Cm Huy, Cm Ducing. Vn con tInh trng tip nhn h
so tai phông lam vic nhu: Cm Duong;
- Din tIch cüa b phn tip nhn và trâ kt qua mt s xA chua dam bâo theo
quy dnh nhu: Cm Nhuçing, Crn Duo'ng, Cm Thjnh;

- Mt s xã vic thrc hin ch d thông tin, báo cáo chua kjp thôi, con chm so
vi thai gian quy dnh nhu: Cm Linh, Cm Thjnh, Cm San, Ctm Nhucing, Cm Huy;
- Vic cp nht h TTHC vào phtn mm djch vii cong dã duçic các xä quan
tam thirc hin, tuy nhiên do gp phái nhüng khó khan, vuó'ng mc nên t5' 1 h so
nhp vào phmn mm chua diing thirc t ; Thirc hin k s di vâi van bàn di tai các
xã chua dat t 1 100%; chua phát sinh h so djch vi cOng trirc tuyn müc d 3;
- Vic trin khai thi.rc hin áp diing h thng quán 1 chit lugng ISO tai 04 xà
trin khai chm (Cam Yen, Cm Huy, Cm Lac, Thj trn Cm Xuyên).
III. GIAI PHAP KHAC PHUC
1. Dôi v&i các Phông chuyên mon phi trách các linh vlyc
Thung xuyên kim tra, don dc và hthng dn các xä, thj trn trin khai
thirc hin có hiu qua và dam báo quy djnh di vâi các ni dung v cài cách
hành chInh trên da bàn huyn.
2. Ii vo'i Uy ban nhân dan các xã, thj trân
- Trên co s nhüng ton tai han ch ma Doàn dä chi ra, Chü tjch UBND các xã
t churc tim hiu nguyen nhân và phân cong trách nhim cii th cho tüng can b
cOng chüc kp thai khc phc, tránh tái din và báo cáo kh&c phic v UBND huyn;
- Ban hành dy dü các K hoach cài cách hành chinh, K hoach tuyên truyn
cái cách hành chInh, K hoach truyn thông v kim soát thu ti1c hành chInh,.v.v.;
dng thai thirc hin nghiêm t1ic vic t chirc trin khai, quán trit chuong trInh, k
hoach cái each hành chinh ciiia tinh, huyn và don vj minh cho can bô, cong chirc;
- Dy manh cong tác thông tin tuyên truyn, 1rng dçing cOng ngh thông tin
trong quàn 1 và diu hành cong vic; thirc hin t& van hóa cOng s, tang cung
kim tra gR gic lam vic, duy trI vâ cling c chi s cài cách hành chInh nàm 2018
tai các xä, thj trn;
- Thithng xuyên kim tra và cp rtht niêm yet cOng khai dy dü các b thu
tiic hành chInh theo h'tthng dn cüa Uy ban nhan dan huyn, cong khai dung day
nóng, dja chi phán árih kien nghj cüa nguôi dan v b thu tiic hành chInh;
- Thirc hin dung quy trinh tip nhn và x1r l h so tai b phn mt clia, mt
cfra lien thông theo Quyêt djnh sO 27/201 6/QD-IJBND ngày 20/6/2016 cüa Uy ban
nhân dan tinh v vic Quy djnh thirc hin co ch mt c1ra, co ch mt c1ra lien
thông t?i các co quan, don vj trén dja bàn tinh Ha Tinh. Dc bit các thu tiic giy
t, biên nhn, thai gian giài quyt;
- B trI ngun ngân sách d thirc hin nhim vii cài cách hành chInh nhu: b
sung trang thiêt bj lam vic tai b phn mQt cira, mt cua lien thông, ch d phii cp
cho cOng chuc lam vic tai b phn tiêp nhn và trâ kt qua cp xã theo quy
djnh.v.v. .Nhli'ng don vj din tIch b phn tip nhn và trâ kt qua chua dng quy

djnh thI phái có k hoch xây drng dam bào din tIch theo quy djnh tránh tInh
trng tip nhn h so ti phông lam vic;
- Di vôi các don vj chua trin khai áp diing h thng quán 1 chit luçmg ISO
thI tin hành trin khai thuc hiên. Vó các xA dã có KH d triên khai thI khn
tarong thirc hin các burc dam bão hoàn thành vic ap diing ISO theo dung KH dã
dé ra.
Trên day là báo cáo kt qua cong tác kiêm tra, tçr kiêm tra cài each hành chinh
dçit 1 nàm 2019 cüa UBND huyn./.
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