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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế về Đề án

Đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2025
(Trình tại kỳ họp thứ 04, HĐND huyện khoá XII)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế 
HĐND huyện và sự phân công của Thường trực HĐND huyện về 
thẩm tra Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai 
đoạn 2022 - 2025 trình tại kỳ họp thứ 04, HĐND huyện khóa XII. Qua 
nghiên cứu, xem xét nội dung Đề án, Ban làm việc với Phòng nội vụ 
huyện, cơ quan tham mưu UBND huyện xây dựng Đề án đẩy mạnh 
cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2025. Ban 
Pháp chế HĐND huyện thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra như sau: 

I. Về căn cứ pháp lý và thẩm quyền quyết định: 
Ban Pháp chế nhận thấy Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính 

huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2025 có đầy đủ căn cứ pháp lý, 
được xây dựng căn cứ theo các quy định của Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019, Luật ngân sách nhà nước ngày 23/6/ 2015, 
Luật cán bộ công chức năm 2008,  Luật sửa đổi một số điều của Luật 
cán bộ, công chức, Luật viên chức 2019, Nghị quyết số 76/NQ-CP 
ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 16-
NQ/TU ngày 12 tháng 10 năm 2021 của tỉnh ủy Quảng Nam (Khóa 
XXII) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 
2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Nam ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025, Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 
của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết số 16 (Khóa XXII) về đẩy mạnh công tác CCHC 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và 
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các quy định của pháp luật khác có liên quan. Thể thức văn bản đảm 
bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đề án đẩy mạnh cải cách 
hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2025 thuộc thẩm 
quyền xem xét, quyết định của HĐND huyện.

II/ Về nội dung: 
Ban Pháp chế nhận thấy cải cách hành chính là chủ trương quan 

trọng trong đường lối đổi mới của Đảng, là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, xuyên suốt, cơ bản, lâu dài. Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết 76/NQ-CP ngày 15/07/2021 về Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và đã ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tổ chức thực hiện các mục tiêu 
của Chương trình đã đề ra. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ 
đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, Quyết định số 
2370/QĐ-UBND, ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban 
hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-
2025.

Thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà 
My giai đoạn 2016 - 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên 
địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định, nhất là sau khi 
Huyện ủy, HĐND huyện thông qua các Chương trình, Nghị quyết liên 
quan đến công tác cải cách hành chính, qua đó đã đem lại nhiều kết 
quả đáng khích lệ. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh 
vực từng bước được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Chức năng, 
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước cơ 
bản được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trong bộ máy hành chính nhà nước từng bước 
được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thủ tục hành chính và hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước có bước đổi mới, hiệu lực, 
hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác cải cách hành chính còn nhiều 
hạn chế đó là: tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính được sắp xếp, 
kiện toàn nhưng cơ cấu bên trong chưa thật sự tinh gọn; chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chưa đáp ứng được yêu cầu 
của nhiệm vụ. Một số cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo tiêu 
chuẩn chức danh quy định. Một số CBCCVC ý thức chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương chưa nghiêm túc, còn vi phạm kỷ luật. Công tác quản lý đội 
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ngũ CBCCVC còn bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là thiếu cơ sở khoa 
học để xác định cơ cấu công chức và định biên; thiếu căn cứ trong 
đánh giá hiệu quả thực hiện công vụ. Một bộ phận cán bộ, công chức 
thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc; giải quyết thủ tục hành 
chính vẫn còn trễ hạn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp hoạt 
động chưa hiệu quả, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đạt 
so với yêu cầu; áp dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên 
môn còn hạn chế; chỉ số cải cách hành chính và một số chỉ số khác 
vẫn còn thấp.

Chính vì vậy, Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy việc xây 
dựng Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai 
đoạn 2022 - 2025 là một giải pháp thiết thực nhằm khắc phục được 
những tồn tại, hạn chế, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của 
huyện một cách đồng bộ trên tất cả các nội dung, có trọng tâm, trọng 
điểm toàn diện, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, 
đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm 
và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với tổ chức, công dân, 
doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện 
theo hướng nhanh bền vững.

 Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện sau khi Đề án được HĐND 
huyện thông qua:  

1. Chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã tổ chức thực hiện Đề án 
phải bảo đảm thiết thực, phù hợp, khả thi, bám sát sự chỉ đạo của các 
cơ quan có thẩm quyền và tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn 
vị. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để 
triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đề án.

2. Trên cơ sở Đề án này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 
các xã phải xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2022 - 
2025 và kế hoạch CCHC hàng năm nhằm cụ thể hoá mục tiêu, yêu 
cầu, nhiệm vụ và chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC của cơ 
quan, địa phương mình.

3. Mỗi cơ quan, địa phương phải xác định hiệu quả công tác 
CCHC giai đoạn 2022 - 2025 và hàng năm là một trong những tiêu chí 
đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của mỗi tập thể và cá nhân 
người đứng đầu.
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Từ những nhận định trên, Ban Pháp chế đề nghị HĐND huyện 

xem xét, thông qua.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về thẩm định Đề 

án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-
2025 thuộc lĩnh vực Pháp chế do Thường trực Hội đồng nhân dân 
huyện trình tại kỳ họp. Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện xem 
xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                            
- Thường trực HĐND huyện (theo dõi); 
- UBND huyện (thực hiện);                                           
- Đại biểu HĐND huyện (Được biết);
- Các đơn vị liên quan (theo dõi);
- HĐND, UBND các xã (được biết);                                                                  
- Lưu: VT, UBND.                                                                                                                        
                                                                                

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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