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BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: Sở Nội vụ
Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp
năm 2021 và theo Công văn số 364/SNV-CCCQ ngày 22 tháng 02 năm 2021
của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC định kỳ năm 2021.
Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm
2021, như sau:
I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÔNG TÁC KIỂM
TRA, TUYÊN TRUYỀN CCHC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 05/12/2020 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Huyện đã triển khai và ban hành Kế hoạch số
217/KH-UBND ngày 22/12/2021 về cải cách hành chính huyện Hồng Ngự năm
2021. Trong 06 tháng đầu năm 2021, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành
chính được Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện tăng
cường chỉ đạo tại Công văn số 126/UBND-HC ngày 28/01/2021 về việc thực
hiện nhiệm vụ cải cách hành chính huyện Hồng Ngự năm 2021; tập trung ban
hành các về cải cách thể chế, kiểm soát, rà soát TTHC, tổ chức bộ máy, đào tạo,
bồi dưỡng, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính,…1; ban hành
Kế hoạch và văn bản chỉ đạo khắc phục, nâng cao chỉ sổ CCHC của Huyện năm
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Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2021 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử
lý vi phạm hành chính năm 2021; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/01/2021 về kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 29/01/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Kế
hoạch số 39/KH-UBND ngày 29/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 02/KHUBND ngày 06/01/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành
chính năm 2021; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2021 về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính
trên địa bàn Huyện năm 2021; Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 31/12/2021 về sắp xếp điểm lẻ thuộc các đơn
vị sự nghiệp giáo dục công lập giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 30/12/2020 về đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 30/12/2020 về cập nhật
hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định
số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số
16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 23/KHUBND ngày 21/01/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính huyện Hồng Ngự
năm 2021.
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20212. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức Hội nghị
công bố kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ CCHC
huyện Hồng Ngự năm 2021. Theo đó, Ủy ban nhân dân Huyện đã trao giấy khen
cho 06 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện
nhiệm vụ CCHC trong năm 2020 và thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ trực
tuyến mức độ 3, 4.
2. Công tác kiểm tra
Ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 22/12/2021 về kiểm tra cải
cách hành chính huyện Hồng Ngự năm 2021. Trong 06 tháng đầu năm 2021, đã
tiến hành kiểm tra được 10 xã, thị trấn. Dự kiến thời gian tới, tiếp tục kiểm tra
12 cơ quan chuyên môn.
3. Công tác tuyên truyền CCHC
Các nhiệm vụ tuyên truyền trong năm cũng được xác định cụ thể trong Kế
hoạch CCHC năm 2021 của Huyện. Chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh
được duy trì thực hiện; trong 06 tháng đầu năm 2021, có 04 tin, bài được duyệt
đăng trên Trang tin CCHC Tỉnh; Trang tin điện tử Huyện có 05 tin, bài được
duyệt đăng trên chuyên mục; Trang Thông tin điện tử các xã, thị trấn thường
xuyên cập nhật thông tin, bài viết về CCHC.
Ngoài ra, còn đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: qua hệ
thống truyền thanh, các cuộc họp, hội nghị, .... Nội dung tuyên truyền chủ yếu
tập trung vào thực hiện hồ sơ trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, các giải
pháp duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC: (Đính kèm Phụ lục).
III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
Nhìn chung, công tác cải cách hành chính của Huyện trong 06 tháng đầu
năm 2021 được triển khai thực hiện tốt. Các kế hoạch ban hành kịp thời, công
tác tuyên truyền thực hiện thường xuyên.
Tuy nhiên, sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các ngành, các cấp
một số nơi chưa thật sự quyết liệt, sâu sát; còn trông chờ hướng dẫn, chưa chủ
động trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền đã giao; xây dựng kế hoạch
năm 2021 có nội dung chưa sát với thực tế của từng đơn vị hoặc chậm so với
thời gian quy định,... đã ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện chung; bộ

thủ tục hành chính thường xuyên điều chỉnh, bổ sung nên gây khó khăn
cho người dân và cán bộ, công chức trong việc thực hiện và giải quyết thủ
tục hành chính.
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Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của UBND Huyện về duy trì và cải thiện chỉ số cải cách
hành chính huyện Hồng Ngự năm 2021; Công văn số 368/UBND-HC ngày 22 tháng 3 năm 2021 về khắc phục
những hạn chế qua kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính 2020.
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Còn tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử
tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (cấp huyện là 250 hồ sơ trễ hạn,
trong đó, các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai là 228 hồ sơ trên hệ
thống; các xã, thị trấn là 183 hồ sơ, trong đó, xã Long Thuận có 129 hồ sơ
trễ hạn trên hệ thống).
Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp phần nào đã ảnh
hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra. Bên cạnh đó, việc
giải quyết hồ sơ, thủ tục trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp còn gặp khó
khăn do hệ thống thao tác chậm, phát sinh lỗi (số lượng lớn người dân đến làm
thủ tục liên quan đến cấp căn cước công dân).
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2021
1. Tiếp tục triển khai những nội dung, nhiệm vụ được phân công theo Kế
hoạch CCHC năm 2021 của Huyện;
2. Tăng cường công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
và dịch vụ bưu chính công ích;
3. Tiếp tục kiểm tra công tác CCHC đối với các cơ quan chuyên môn trực
thuộc UBND Huyện;
4. Triển khai các mô hình, cách làm hay trong CCHC của Huyện.
5. Sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021 trên địa
bàn Huyện.
Kính chuyển Sở Nội vụ nắm, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT/UBND Huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.(TA)
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