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Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính  

qúy III và phương hướng nhiệm vụ qúy VI năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Công văn số 41/SNV-CCHC&VTLT ngày 11/01/2021 của Sở 

Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải 

cách hành chính định kỳ năm 2021, công văn số 1748/SNV-CCHC&VTLT ngày 

10/9/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo CCHC quý III; Uỷ ban nhân dân huyện 

Nghi Xuân báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) quý 

III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021 với các nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

UBND các xã, thị trấn rà soát, thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch 

CCHC đã ban hành năm 2021. 

- Thông qua các cuộc giao ban định kỳ, đột xuất, UBND huyện chỉ đạo sâu 

sát công tác CCHC, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng chương trình công tác, nâng 

cao trách nhiệm, thái độ của công chức khi thi hành công vụ. 

- Thực hiện việc đưa công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ CCHC của từng địa phương, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức. 

Đặc biệt là việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát TTHC và thực 

hiện giao dịch với người dân và doanh nghiệp. 

- Công tác tuyên truyền CCHC được UBND huyện quan tâm và tổ chức 

chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

nhiều hình thức khác nhau góp phần nâng cao hiệu quả triển khai công tác  

CCHC trên địa bàn huyện.  

- Trong quý III, Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn kiểm tra công tác 

CCHC và hoạt động công vụ năm 2021 và đã tiến hành kiểm tra tại 4 đơn vị 

(UBND các xã, thị trấn).  

- Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, các báo 

cáo định kỳ về công tác CCHC theo quy định: Trong quý 3 năm 2021: tổng số 

nhiệm vụ được giao: 43. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn: 43. 

2. Cải cách thể chế 

- Ban hành Quy chế hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng 

chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện.               

- Trong quý tham gia góp ý vào 3 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Rà soát tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý 

Nhà nước. 
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- Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá 

quyền sử dụng đất và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy 

định không còn phù hợp, mâu thuẫn để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về trình 

tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Báo cáo kết quả tình 

hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn huyện; báo cáo tình hình 

thi hành Luật tiếp cận thông tin. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

3.1. Việc thực hiện CCHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo 

quy định 
Thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

quy định thời gian, thành phần hồ sơ và các bước quy trình giải quyết TTHC. 

3.2. Kiểm soát thủ tục hành chính 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Kế hoạch 

số 30/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC và thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian giải 

quyết TTHC. Đề xuất UBND tỉnh phương án đơn giản hóa đối với 05 TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và cấp xã của các ngành Tư pháp, Kế 

hoạch - Đầu tư. 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kịp thời cập nhật 

TTHC mới và TTHC sửa đổi, bổ sung sau khi được tỉnh công bố. 100% TTHC 

sau khi công bố được Văn phòng HĐND&UBND huyện và UBND các xã, thị 

trấn niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận “Tiếp nhận & 

Trả kết quả” cấp xã, trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử 

các xã, thị trấn. 

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

- Thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các nội 

dung trong giải quyết các TTHC như: Công văn số 1031/UBND-VP ngày 

15/6/2021 về việc thông báo tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC 

bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp; công văn số 1067/UBND-

VP ngày 18/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp; công văn số 

1448/UBND-VP ngày 09/8/2021 về việc rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ 

trong ba năm gần nhất; kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 26/7/2021 về triển khai 
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thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết 

quả cấp xã ngày càng hiện đại, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các 

hoạt động giao dịch một cửa, thái độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 

chức trong giải quyết TTHC từ huyện đến cấp xã. 

Kết quả giải quyết TTHC trong quý III năm 2021 tại Trung tâm Hành 

chính công và Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả của các xã, thị trấn như sau: 

* Số hồ sơ TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công: tổng số hồ sơ 

tiếp nhận: 9.436. Trong đó: số hồ sơ đã giải quyết: 8.460; số hồ sơ đang giải 

quyết: 976. 

* Số hồ sơ TTHC thực hiện tại các xã, thị trấn: tổng số hồ sơ tiếp nhận: 

8.244. Trong đó: số hồ sơ đã giải quyết: 8.201; số hồ sơ đang giải quyết: 43. 

3.4. Về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức: 

Việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức luôn được quan 

tâm thực hiện bằng các hình thức trực tuyến (qua phần mềm Hành chính công) và 

phát phiếu trực tiếp; thông qua sự hài lòng của người dân để đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức liên quan trong quá trình 

giải quyết TTHC. 

Thời gian qua, UBND huyện đã tổ chức khảo sát 4.666 phiếu, trong đó: 

2.605 phiếu được khảo sát trực tuyến qua phần mềm Hành chính công và 2.061 

phiếu khảo sát trực tiếp qua phiếu tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận 

Tiếp nhận & Trả kết quả các xã, thị trấn. Kết quả 100% người dân, tổ chức đánh 

giá tốt về quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC của cán bộ, 

công chức, viên chức liên quan, các đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả trong giải quyết TTHC cho Nhân dân và Doanh nghiệp. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Căn cứ Nghị định Chính phủ và các văn bản hướng của UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ; UBND huyện bố trí 12 phòng chuyên môn ( Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - 

Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên 

và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo 

dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND huyện); 6 đơn vị sự 

nghiệp (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông; Trung tâm Ứng dụng khoa học kỷ thuật và Bảo vệ cây 

trồng vật nuôi; Trung tâm Y tế; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban quản lý 

khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng); 45 đơn vị trường học và 

17 đơn vị xã, thị trấn.  

- Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập huyện Nghi Xuân. 

- Xây dựng Đề án “thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát 

triển quỹ đất huyện Nghi Xuân” trên cơ sở kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng; nhiệm vụ phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện quy chế làm việc của UBND 

nhiệm kỳ 2021-2026; phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.  
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Thực hiện quy trình nhân sự bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND đối 

với các xã, thị trấn được bố trí 2 Phó Chủ tịch UBND theo quy định tại Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương sửa đổi.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê xây dựng đề án sáp nhập các 

thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo về quy mô dân số theo quy định. 

5. Cải cách công vụ 

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng hồ sơ xếp hạng các 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổng hợp kết quả xin ý kiến các sở, ngành liên quan. 

- Cân đối, điều động đội ngũ giáo viên các trường học trên địa bàn huyện 

chuẩn bị cho năm học 2021-2021 số lượng là 29 người. 

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ quản lý trường 

học trên địa bàn huyện là 7 người (bổ nhiệm mới 2 người, bổ nhiệm lại 5 người). 

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP của Chính phủ đợt 1 năm 2021 là 4 công chức. 

- Xây dựng các kế hoạch tuyển dụng 12 công chức cấp xã; 4 viên chức viên 

chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 78 viên chức đơn vị trường học 

(mầm non 9 chỉ tiêu, tiểu học 69 chỉ tiêu).  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực 

hiện theo kế hoạch đầu năm.  

- Về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp 

thời, đúng quy định. 

6. Cải cách tài chính công 

Công tác quản lý tài chính ngân sách được thực hiện theo quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của 

Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; quy định của UBND tỉnh 

và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chủ quản về phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi ngân sách.  

Đến nay 100% các đơn vị được giao thực hiện tự chủ tài chính đã xây dựng 

quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, định mức sử dụng văn phòng 

phẩm, điện thoại, công vụ, công tác phí...đã tạo điều kiện cho công tác quản lý, 

kiểm tra, giám sát công khai, từ đó tiết kiệm được kinh phí tạo nguồn thu nhập 

tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Tạo điều kiện cho các đơn vị thực 

hiện việc quản lý tài chính rõ ràng, minh bạch, chủ động sắp xếp nguồn kinh phí 

để đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ. 

- Tổng số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn: 54 đơn vị 

- Số đơn vị đã được giao quyền tự chủ: 54/54 đơn vị, trong đó: 

+ Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: 3 đơn vị; 

+ Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 2 đơn vị; 

+ Số đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên: 49 đơn vị. 

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử 

7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức đánh giá kết quả xây dựng chính 

quyền điện tử và việc cập nhật minh bạch thông tin trên Cổng thông tin điện tử 

huyện báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện. Chỉ đạo Trung 

tâm hành chính công, Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh việc 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
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mức độ 4; dịch vụ bưu chính công ích từng bước triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 ở một số lĩnh vực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Quyết định số 1819/QĐ-TTg. 

  - Có 100% cơ quan hành chính Nhà nước sử dụng phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc; hộp thư công vụ: mail.hatinh.gov.vn, phần mềm điều 

hành công việc, lịch công tác..phục vụ điều hành, tác nghiệp.   

- Có 100% cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện báo cáo định kỳ và trao 

đổi văn bản hành chính, văn bản không mật giữa cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh 

và trong nội bộ được ký số và được xử lý trên môi trường mạng đảm bảo việc 

tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm. 

- Có 100% CQNN cấp huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3, 

mức độ 4 và được kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh 

(dvcnghixuan.hatinh.gov.vn); 100% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng tốt máy 

tính, Internet trong công vụ; 100% trường học các cấp Ứng dụng công nghệ thông 

tin vào các hoạt động quản lý, điều hành và giảng dạy trực tuyến. 

- Có 17/17 xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích với Bưu điện huyện. 

7.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị 

- Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện trong năm 2021. 

- Tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo năm 2021. 

- Triển khai xây dựng quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên môn và 

điều hành tác nghiệp của phòng mình để đảm bảo việc thực hiện công việc theo 

TCVN ISO 9001:2015, đến thời điểm hiện nay đã xây dựng được 12 quy trình. 

8. Về khắc phục tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính 

Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/3/2021 về khắc phục tồn tại, 

hạn chế trong công tác CCHC năm 2020 và giao các phòng chuyên môn trên cơ 

sở chức năng, nhiệm vụ triển khai khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác 

CCHC năm 2020 báo cáo UBND huyện theo quy định (kết quả khắc phục có phụ 

lục đính kèm). 

9. Mức độ thu hút đầu tư: Trong quý III, thu hút đầu tư 01 dự án (khu đô thị 

mới Xuân Thành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Harumi được chấp thuận 

nhà đầu tư tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh). 

10. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới: 16 Doanh nghiệp. 

11. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa 

phương: 35,0/172,3 tỷ đồng (đạt 20,3%).  

12. Thực hiện thu ngân sách:172,3/262,2 tỷ đồng (đạt 65,7%). 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, 

địa phương chưa được tăng cường, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong 

CCHC thiếu quyết liệt; hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính ở một số 

đơn vị còn chưa cao. 

  - Việc giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông đã 

đạt những kết quả đáng khích lệ; tuy nhiên, ở một số đơn vị cấp xã vẫn còn hồ sơ 
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giải quyết muộn, trả quá hạn. 

- Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 tuy đã 

được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt; tuy nhiên, số lượng hồ sơ TTHC sử 

dụng dịch vụ công mức độ 3 và 4 của các tổ chức, cá nhân chưa nhiều. 

- Cở sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC ở một số địa phương còn 

thiếu, chưa đảm bảo theo quy định. 

2. Nguyên nhân 

- Sự quan tâm của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đến công tác CCHC 

chưa thực sự quyết liệt; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa 

đầy đủ về công tác CCHC.  

- Các văn bản liên quan đến công tác CCHC có nhiều thay đổi nên việc cập 

nhật, tuyên truyền chưa kịp thời hiệu quả chưa cao. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 dẫn đến một số nội dung khó 

khăn trong triển khai thực hiện. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Tập trung cao độ để hoàn thành 100% nhiệm vụ được ban hành tại Kế 

hoạch số 08/KH-UBND ngày 22/01/2021; đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế 

trong CCHC năm 2020. 

2. Xây dựng Chương trình tổng thể về CCHC huyện Nghi Xuân giai đoạn 

2021-2030.  

3. Rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu 

các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

cơ sở đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, 

đáp ứng đúng các tiêu chí thành lập và số lượng cấp phó theo quy định, phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ được giao; gắn với tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh 

giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 39-

NQ/TW của Bộ Chính trị. 

4. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm 

trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 đúng quy định. 

5. Triển khai thực hiện các nội dung về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Kế hoạch. 

6.  Thường xuyên cập nhật, niêm yết, công khai các TTHC, nội dung tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, địa chỉ, số điện thoại đường 

của Chính phủ, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để người dân phản ánh, kiến nghị 

về các quy định có liên quan đến TTHC. 

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận 

thức xã hội về hoạt động kiểm soát TTHC; đồng thời, huy động các cá nhân, tổ 

chức tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC. 

8. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả trong giải quyết TTHC cho Nhân dân. 

9. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp nhằm tạo sự chuyển biến căn 

bản trong giải quyết TTHC và phòng ngừa có hiệu quả nhũng nhiễu, tiêu cực. 
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10. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành 

chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; tuyên truyền để tạo 

sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về cải cách hành TTHC, tạo điều 

kiện dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 cho công dân, tổ chức. 

11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều 

hành của chính quyền các cấp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ 

tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục triển khai 

xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, thị trấn.  

12. Phối hợp các đơn vị liên quan soát xét danh mục và quy trình nội bộ 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, xã đảm bảo đúng quy định 

và đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; kiểm soát, cập nhật kịp thời các 

quy định của pháp luật đặc biệt là các quy định liên quan đến giải quyết TTHC và 

nghiệp vụ chuyên môn vào hệ thống để áp dụng; sắp xếp lưu trữ tài liệu, hồ sơ.  

Trên đây là kết quả thực hiện CCHC quý III và phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Sở Nội vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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