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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện 
Nam Trà My giai đoạn 2016 - 2020 

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 
20/12/2016 của Hội đồng nhân dân về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa 
bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016 – 2020, Ủy ban nhân dân huyện Nam 
Trà My báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
GIAI ĐOẠN 2016-2020.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016-2020, Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My đã ban hành Nghị 
quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 thông qua đề án đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020. 

Để triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 
huyện Nam Trà My ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 
ban hành Đề án đẩy mạnh Cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 
2016-2020; UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức 
tuyên truyền, quán triệt nội dung của Nghị quyết, trong đó xác định rõ trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cải cách hành 
chính. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt 
nội dung cơ bản của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 cho cán 
bộ, công chức, viên chức; tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có 
hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My đã ban hành Quyết định kèm theo 
Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch công tác cải 
cách hành chính hằng năm1. Kế hoạch cải cách hành chính UBND huyện được 
xây dựng gắn với các nhiệm vụ cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân 
huyện quan tâm đúng mức; hàng năm, UBND huyện ban hành Chương trình 

1 Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 về ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Nam Trà My 
giai đoạn 2016-2020.



công tác và Kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính nhằm đưa được các 
nội dung cơ bản về công tác CCHC đến toàn thể CBCCVC và nhân dân thông 
qua nhiều hình thức: chuyên mục trên Đài Phát thanh- Truyền hình huyện, Cổng 
thông tin điện tử huyện, hệ thống pano, áp phích….

Công tác kiểm tra cải cách hành chính cũng được UBND huyện chú trọng 
đẩy mạnh thực hiện. Theo đó, hằng năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm 
tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trực 
thuộc, qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.

Giai đoạn 2016 – 2020, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính 
nhất là các nội dung về cải cách thủ tục hành chính2. 

Về Hệ thống quản lý chất lượng (ISO), Ủy ban nhân dân huyện ban hành 
Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 về công bố Hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành 
chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính, Hằng năm, UBND huyện tổ 
chức đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của người 
đứng đầu, qua đó tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính 

2 Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 
28/12/2018 về thành lập Bộ phận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Nam Trà My; Quyết 
định số 605/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Nam Trà My theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 
Chỉ thị  số 02/CT-UBND ngày 20/02/2020 về việc tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách trên địa bàn 
huyện; Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 công bố danh  mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 thực hiện trên địa bàn huyện Nam Trà My; Quyết định  số 1938/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 ban hành danh 
mục quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 
thuộc phạm vi quản lý của huyện Nam Trà My; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19/3/2019 về tập huấn nghiệp 
vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 29/5/2019 về tập huấn hướng dẫn cài đặt, 
quản lý sử dụng chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và triển khai phần mềm hành chính công điện 
tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 06/8/2020 về triển 
khai thực hiện cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Quảng Nam trên 
địa bàn huyện; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 30/6/2020 tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử 
dụng và bàn giao Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp 
(Q-office); Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 29/7/2020 cải thiện Chỉ số cải cách hành chính huyện Nam Trà My; 
Công văn số 152/UBND-VP ngày 13/3/2018 về việc cung cấp số liệu bộ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã; Công văn số 161/UBND-VP ngày 20/3/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động tại Trung tâm Giao 
dịch 01 cửa huyện; Công văn số 157/UBND-VP ngày 14/03/2018 về việc cung cấp danh sách cán bộ, công chức 
làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã; Công văn 
số 84/UBND-VP ngày 15/02/2019 về việc thống nhất chủ trương xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực 
tuyến đến các xã; Công văn số 396/UBND-VP ngày 15/02/2019 về công khai thủ tục hành chính thực hiện tiếp 
nhận và giải quyết tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, xã; Công văn số 95/UBND-VP ngày 20/02/2020 về việc 
danh mục văn bản điện tử không gởi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhà nước; 
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 26/6/2020 về triển khai dịch vụ CNTT Phòng họp không giấy tờ (E-Cabinet) 
và Ứng dụng giao việc - nhắc việc; Công văn 674/UBND-VP ngày 21/9/2020 về việc triển khai sử dụng chính 
thức phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc phiên bản nâng cấp và thư điện tử công vụ; Công văn số 
527/UBND-VP ngày 05/8/2020 về việc tập trung sử dụng hệ thống phần mềm hành chính công điện tử cấp 
huyện, xã.



nhà nước trong triển khai thực hiện cải cách hành chính, lấy kết quả cải cách 
hành chính làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng 
đầu và của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2.1. Cải cách thể chế
Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và thực hiện Chương 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Công tác xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật được triển khai, thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ 
tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giai đoạn 2017 – 2020, 
100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng 
thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày.

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã ban hành nhiều văn bản QPPL nhằm 
thực hiện tốt việc quản lý  nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - 
quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính và các cơ chế chính sách an sinh xã hội. 
Nhiều chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống có tác động tích cực đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện3.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch; Giai đoạn 2016 – 
2020, đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời 
tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 100% văn 
bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Thực hiện rà soát 100% văn bản 
quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được UBND huyện 
quan tâm triển khai thực hiện. Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp  
huyện đã phối hợp với Trung tâm TGPL tỉnh kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản Luật, văn bản dưới luật mới được ban hành đến cán bộ và nhân 
dân trên địa bàn huyện.

2.2. Cải cách thủ tục hành chính
Công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ đột phá 

trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, với mục tiêu đổi mới 
tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”; trong đó, 
tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện 
đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân. UBND huyện 
quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này, quyết tâm nâng cao 
chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả một số chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành 
chính như sau:

a) Về củng cố, kiện toàn và tổ chức hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và 

3  2016-2020 UBND huyện đã ban hành 01 văn bản QPPL, Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 
của UBND huyện Nam Trà My Ban hành quy định vị trí giá đất nông nghiệp chi tiết giai đoạn 2015-2019 trên 
địa bàn huyện.



Trả kết quả (TN&TKQ):
UBND huyện đã tổ chức củng cố Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Nam Trà My; nhân sự Bộ phận gồm các công 
chức được bố trí kiêm nhiệm từ các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; phân 
công 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện làm Trưởng bộ 
phận. UBND huyện cũng đã ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết (TN&TKQ) quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại UBND huyện Nam Trà My theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Chỉ đạo UBND các xã triển khai thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả cấp xã, đến nay đã có 10/10 xã thành lập, triển khai thực hiện giải quyết thủ tục 
hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả . Bộ phận TN&TKQ cấp xã do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, phụ trách.

Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã cơ bản 
ổn định, đáp ứng được nhu cầu giao dịch của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. 
Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp 
đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ phục vụ ngày càng tốt hơn, 
không còn tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính 
cho người dân, doanh nghiệp.

b) Niêm yết, công khai thủ tục hành chính:
Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-CP ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã 
được thay thế bằng Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận TN&TKQ cấp 
huyện, cấp xã tổ chức công bố, niêm yết đầy đủ 100 % các thủ tục hành chính 
tại Bộ phận TN&TKQ, trên phần mềm Một cửa điện tử. Hiện nay, có 259 thủ 
tục hành chính được giải quyết tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện và 137 thủ tục 
hành chính giải quyết tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã.

c) Cắt giảm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh 
nghiệp:

Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã do UBND tỉnh ban hành, tuy nhiên 
qua quá trình triển khai thực hiện, một số thủ tục hồ sơ rườm rà, thời gian giải 
quyết kéo dài gây khó khăn cho người dân. Vì vậy UBND huyện đã chủ động 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình, hồ sơ, thời gian thực 
hiện để cắt, giảm cho phù hợp. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 
3123/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc công bố danh mục hồ sơ, thủ tục 



hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết trên địa bàn huyện Nam Trà 
My, qua đó, có 69 thủ tục hành chính cấp huyện, 31 thủ tục hành chính cấp xã 
được rút ngắn thời gian thực hiện từ 30-50%, góp phần làm giảm chi phí, thời 
gian cho người dân, doanh nghiệp.

d) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
Trên địa bàn huyện đã giải quyết 100% các thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. Các thủ tục hành chính đều có quy trình nội bộ 
hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ, thủ tục, thời gian thực hiện.

Giai đoạn 2018 – 2020, UBND,  các cơ quan chuyên môn cấp huyện đã 
tiếp nhận tổng số 1.810 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 1.810 hồ sơ, 
đúng hạn  1.810  hồ sơ   (tỉ lệ  100%), trễ hạn 0 hồ sơ  (có phụ lục kèm theo)

đ) Triển khai các dịch vụ công trực tuyến
Các năm qua, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo việc triển khai các dịch 

công trực tuyến,chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã rà soát các thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, xây dựng lộ trình triển khai dịch vụ 
công trực tuyến từ mức độ 1 đến mức độ 4. Đến nay, 100% các thủ tục hành 
chính cấp huyện, cấp xã đã triển khai ở mức độ 1, mức độ 2; trong đó có 66 thủ 
tục hành chính thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4 (cấp huyện) và 10 thủ tục hành 
chính thực hiện dịch công mức độ 3 (cấp xã).

e) Đầu tư xây dựng nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị cho bộ phận Một 
cửa huyện, xã:

Theo mục tiêu của Đề án đến năm 2020,  100% Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của huyện, xã đảm bảo cơ bản cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, bảo 
đảm phục vụ tốt cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; 
giai đoạn 2017 – 2020, UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng nhà làm việc 
bộ phận một cửa huyện, xã và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho Bộ 
phận TN&TKQ các cấp. Bộ phận TN&TKQ huyện được đầu tư xây dựng mới 
với diện tích đảm bảo theo quy định, trang thiết bị bảo đảm cho hoạt động của 
công chức thực hiện nhiệm vụ.

Đến năm 2020, có 9/10 xã đã được đầu tư xây dựng nhà làm việc một cửa 
(Trà Tập chưa xây dựng do chưa có quỹ đất), cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo 
(máy vi tính, máy photocopy, máy scan, bảng niêm yết thủ tục hành chính…).

Tổng số tiền đầu tư cho xây dựng và mua sắm trang thiết bị phục vụ bộ 
phận TN&TKQ cấp huyện, cấp xã là 18.990.839.300 đồng (có phụ lục kèm 
theo). 

2.3. Về cải cách tổ chức bộ máy
Thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh, trên cơ sở Hướng dẫn của các cơ quan có thẩm 
quyền, UBND huyện ban Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 



và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND theo đúng quy 
định. Tính đến nay, UBND huyện có 13 cơ quan chuyên môn, 05 đơn vị sự 
nghiệp (giảm 04 đơn vị so với năm 2015), 29 đơn vị sự nghiệp giáo dục (giảm 
01 đơn vị so với năm 2015) và 04 tổ chức Hội (giảm 02 Hội so với năm 2015).

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Kế hoạch 
2275/KH-UBND, Kế hoạch 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh, 
UBND huyện ban hành Kế hoạch 70/KH-UBND, Kế hoạch 71/KH-UBND ngày 
02/7/2018, tham mưu triển khai thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể các 
đơn vị sự nghiệp thuộc huyện4; chuyển giao chức năng nhiệm vụ giữa các cơ 
quan theo quy định, Quyết định chuyển đổi một số trường học đủ điều kiện 
thành trường dân tộc bán trú5, sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị trường  trên địa 
bàn huyện6.

Hoàn thành đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ 
quan hành chính của UBND huyện đã được UBND  tỉnh phê duyệt7. Tiếp tục 
xây dựng, hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh xem xét.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước, giải quyết TTHC theo 
quy định của Chính phủ và thực tiễn địa phương được xác định là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng để cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, công dân. 
Triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp 
quản lý, UBND huyện tiến hành đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền về cho các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã về thu, chi ngân sách;  quy định quản lý tổ chức bộ 
máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Quy định 
phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Trên 

4 UBND huyện đã ban hành quyết định giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện; giải thể Trạm Dịch vụ - KTTHNN huyện; thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện trên cơ 
sở sáp nhập Trạm Dịch vụ - KTTHNN và Trạm Thú ý huyện; thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện từ 
Sở Tài nguyên - Môi trưởng chuyển về UBND huyện quản lý; thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện từ 
Sở Nông nghiệp - PTNT chuyển về UBND huyện quản lý; quyết định giải thể Đội quy tắc Xây dựng và Môi 
trường huyện Nam Trà My; thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Nam 
Trà My; thành lập Trung tâm phát triển Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện; sắp xếp, sáp 
nhập Trung tâm Sâm Ngọc Linh vào Trung tâm Kỹ thuật - Tổng hợp Nông nghiệp; kiện toàn các tổ chức Hội 
thành 01 Hội; đồng thời, UBND huyện đã ban hành các Quyết định Quy định về vị trí, chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế; Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị mới thành lập theo 
quy định.

5 Trường Tiều học Ngọc Linh, Tiểu học Vừ A Dính,  Tiểu học Trà Vân, Tiểu học Trà Cang sang mô 
hình trường bán trú.

6 Hợp nhất trường PTDTBT THCS Trà Vinh và PTDTBT TH Trà Vinh; hợp nhất trường PTDTBT 
THCS Trà Nam và PTDTBT TH Trà Nam.

7 Quyết định số 2804 /QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Đề án vị 
trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức huyện Nam Trà My.



cơ sở các văn bản của HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã 
đã kịp thời triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ được phân cấp theo từng lĩnh vực. 
Việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước đã phát huy tính chủ động của chính 
quyền cấp xã và các ngành, đã khai thác được nguồn lực để phát triển kinh tế-xã 
hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn 
nhu cầu của tổ chức và công dân

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về sắp xếp lại thôn, khối phố trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam, thực hiện Quyết định số 179/QD-UBND ngày 
18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố; 
UBND huyện đã chỉ đạo cho UBND các xã thực hiện sắp xếp 43 thôn xuống 
còn 35 thôn, giảm 08 thôn. Nhìn chung bước đầu hoạt động của Ban nhân dân 
các thôn còn khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền hoạt động thôn đã từng bước được ổn định, góp phần 
thực hiến tốt các nhiệm vụ tại địa phương. 

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải 
cách công vụ, viên chức

a) Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách công vụ, 
công chức

Trên cơ sở vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt, UBND huyện đã 
triển khai cho các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch 
công chức của từng cơ quan, giao phòng Nội vụ tổng hợp hoàn thành đề án xác 
định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan hành chính của UBND 
huyện đã được UBND  tỉnh phê duyệt8. Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh đề án vị 
trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình UBND tỉnh, 
Sở Nội vụ tỉnh xem xét

Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
(CBCCVC) trên địa bàn huyện ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp. Công tác quy 
hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đánh giá, phân loại, thi đua khen thưởng và kỷ luật 
CBCCVC được các đơn vị quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo đúng thẩm 
quyền được phân cấp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng CBCCVC cơ bản phù hợp với vị trí việc 
làm, sở trường công tác. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp xiết 
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của đội ngũ CBCCVC trong hoạt động công vụ.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức; đăng ký thi nâng ngạch công chức, 
thăng hạng viên chức được thực hiện đúng quy định đội ngũ công chức, viên 

8 Quyết định số 2804 /QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Đề án vị trí việc 
làm và cơ cấu ngạch công chức huyện Nam Trà My.



chức được tuyển dụng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của 
vị trí việc làm9.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức tiếp tục được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, chú trọng công tác đào tạo 
bồi dưỡng cho CBCCVC thuộc đối tượng rà soát, chưa đạt chuẩn…, đảm bảo 
người đi học phải đúng với quy hoạch, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp.10. 

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 
văn hóa công vụ và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 319/QĐ-BNV 
ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Kế hoạch số 2897/KH-UBND ngày 
24/5/2019 của UBNND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Đề án Văn hóa 
công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Quảng Nam. Nhằm 
nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ và trong giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ 
thị số 15/CT-UBND ngày 01/11/2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành 
chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị, 
Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
huyện Nam Trà My Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành 
chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh 
Quảng Nam; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/11/2012 của 
UBND huyện Nam Trà My. Tại các Chỉ thị này, Chủ tịch UBND huyện đã yêu 
cầu các cơ quan, đơn vi, UBND các xã chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của 
UBND huyện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về chất lượng và 
thời gian thực hiện các ý kiến, kết luận, các nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ 
tịch UBND huyện giao; chủ động tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các văn 
bản của cấp trên; không được đùn đẩy công việc thuộc chức năng, thẩm quyền 
của cơ quan, đơn vị lên UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hoặc cho các cơ 
quan khác. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực 
hiện Chỉ thị tại đơn vị, địa phương; chỉ đạo thực hiện chấn chỉnh thái độ ứng xử 
của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

b) Số lượng, chất lượng đội ngũ CBCCVC cấp huyện
Đến cuối năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện cơ 

bản đảm bảo về chuyên môn, lý luận chính trị và các loại chứng chỉ theo quy 
định. Tổng số CBCC tại huyện: 69 CBCC; Tổng số viên chức: 543 viên chức. 
(Kèm theo phụ lục số lượng, chất lượng CBCCVC cấp huyện). 

c) Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã

 9 Giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện đã thực hiện tuyển dụng 557 công chức, viên chức (công chức:05, viên 
chức: 552), 
10 Giai đoạn 2016-2020, có 442 lượt CBCCVC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 



Từ năm 2016 đến nay, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã 
được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 
05/12/2011 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Nghị định số 
34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, quy định số lượng cán bộ, công 
chức cấp xã giao theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là: 214 người, hiện nay đã 
thực hiện bố trí  209 người11.

Việc tuyển dụng, bố trí các chức danh công chức cấp xã theo tiêu chuẩn 
nghiệp vụ quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 
112/2001/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã từng bước 
chuẩn hóa đội ngũ công chức cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ được phân 
công, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của bộ máy chính quyền 
cơ sở. Phần lớn công chức cấp xã hiện nay đã qua đào tạo, có trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin, được trẻ hóa, nhiệt tình, 
có trách nhiệm trong thực thi công vụ, bước đầu đáp ứng được yêu cầu.

d) Thực hiện việc tinh giản biên chế
Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; Nghị định 

113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 
108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, UBND huyện đã tiến hành 
xây dựng đề án, triển khai sâu rộng đến toàn thể CBCCVC, trong giai đoạn 
2016-2020, UBND huyện đã thẩm định hồ sơ trình Sở Nội vụ xem xét phê duyệt 
và ban hành quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi 37 CB, CC, VC và nghỉ thôi 
việc ngay cho 03 CBCC cấp xã theo quy định.

2.5. Về cải cách tài chính công
Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 
17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ 
quan nhà nước; ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Quyết định giao chỉ 
tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp cho các cơ quan đơn vị để làm cơ 
sở cho các cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ của mình. Hiện nay có 100% 
cơ quan hành chính thuộc huyện thực hiện cơ chế tự chủ. 

11  Về cơ cấu, số lượng: Đến cuối năm 2020, số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện đã bố 
trí là: 209 người (98 cán bộ, 111 công chức); trong đó nữ là 63 người, chiếm tỷ lệ 29,2%; Đảng viên là 175 
người, chiếm tỷ lệ 94,3%; dân tộc thiểu số là 153 người, chiếm tỷ lệ 22,3%; 

- Về trình độ: Văn hoá: Trung học cơ sở: 0 người, Trung học phổ thông: 209 người, chiếm tỷ lệ 100%. 
Chuyên môn: 0 Sơ cấp, 30 Trung cấp, chiếm tỷ lệ 14,35%; 10 cao đẳng, chiếm tỷ lệ 4,78%; 164 Đại học, chiếm 
tỷ lệ 78,46%; 03 sau Đại học, chiếm tỷ lệ 1,43%. Lý luận chính trị: 28 Sơ cấp, chiếm tỷ lệ  13,40%; 165 Trung 
cấp, chiếm tỷ lệ 78,94%; 9 Cao cấp, chiếm tỷ lệ 4,3.%.



Tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đều 
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm, đảm bảo việc chi tiêu hành chính 
đúng theo kế hoạch và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

Kết quả thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 
Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được 
UBND huyện triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng tình hình thực tế của địa 
phương. Tổng số đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động: 01 đơn vị; số đơn vị ngân 
sách bảo đảm toàn bộ ngân sách hoạt động: 04 đơn vị và 01 tổ chức Hội.

* Số lượng đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động: Trung tâm phát triển quỹ 
đất & Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng. 

* Số đơn vị ngân sách bảo đảm toàn bộ ngân sách hoạt động: Các trường 
Mẫu giáo, Tiểu học và THCS trên địa bàn, các đơn vị: Hội CTĐ huyện; Trung 
tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện; Trung tâm Kỹ 
thuật Nông nghiệp, Trung tâm Sâm Ngọc Linh; Ban Quản lý rừng phòng hộ 
Nam Trà My.

2.6. Hiện đại hóa hành chính
Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản 

lý góp phần thực hiện các mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí, tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục 
hành chính.

Đã nâng cấp Trang thông tin điện tử huyện lên Cổng thông tin điện tử; đã 
xây dựng 10/10 Trang thông tin điện tử thành viên cho các xã; xây dựng đã triển 
khai một số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; mua sắm trang 
thiết bị phục vụ việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều 
hành hành chính nhà nước.

UBND huyện đã triển khai các phần mền để quản lý như: Q-office Quản 
lý văn bản, hồ sơ công việc; phần mềm Giám sát thực hiện nhiệm vụ; phần mềm 
Quản lý hộ nghèo; phần mềm một cửa điện tử. Trong đó, quan trọng nhất là 
triển khai phần mềm ứng dụng hệ thống phần mềm Q-office Quản lý văn bản, 
hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử liên thông đến các xã trong quản lý điều 
hành của UBND huyện. Trên cơ sở đó, 100% cán bộ công chức của UBND 
huyện sử dụng hệ thống này, và đây là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của 
huyện; bên cạnh đó nâng tỉ lệ 90% cán bộ công chức sử dụng hộp thư điện tử để 
trao đổi trong công việc; 100% cán bộ lãnh đạo sử dụng hộp thư điện tử và phần 
mềm quản lý điều hành và khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Có đến 70 % văn bản bản chỉ đạo của UBND huyện được lưu hành dưới 
dạng file mềm điện tử và được công khai trên hệ thống mạng. Bước đầu, tạo lập 
kênh thông tin kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhân dân. Điều đó đã 
góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, 
cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc trong hệ thống các cơ quan thuộc 



UBND huyện trên cơ sở gắn liền mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính nhà 
nước với chương trình cải cách hành chính của tỉnh, Chính phủ. 

Tiếp tục xây dựng trang thông tin các dịch vụ hành chính công trực tuyến 
tích hợp trên cổng thông tin điện tử huyện. Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến tối thiểu mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính như kinh doanh, tư pháp, 
hộ tịch… 

3. Đánh giá kết quả đạt được so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra:
Nhìn chung, công tác cải cách hành chính ở huyện được các ngành quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã triển khai thực hiện 
tốt trên tất cả 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách 
tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
CB, CC, VC; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính. 

So với Nghị quyết đề ra, hầu hết các nhiệm vụ đều đạt, một số đạt vượt 
mức như tổ chức bộ máy đã kiện toàn và giảm được một số đơn vị, tổ chức; 
công tác hiện đại hóa nền hành chính: 100% thủ tục thực hiện ở mức độ 2, một 
số thủ tục hành chính trực tuyến đã triển khai thực hiện ở mức độ 3, 4. 

4. Đánh giá chung
4.1. Những kết quả tích cực đã đạt được
- Công tác cải cách hành chính ở huyện được các cấp, các ngành của tỉnh 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã triển khai thực 
hiện tốt trên tất cả các nội dung đề ra: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành 
chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ CB, CC, VC; cải cách tài chính công. 

- Thủ tục hành chính được công bố, công khai đảm bảo theo quy định, 
giúp hạn chế phiền hà, tạo điều kiện thuận lợil cho tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp trong việc giao dịch với cơ quan nhà nước.

- Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính được quy định rõ 
ràng, khắc phục được tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, nhiệm vụ, góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được duy trì 
và phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, 
cải tiến lề lối làm việc, tiết kiệm chi phí văn phòng và tạo môi trường làm việc 
hiện đại trong các cơ quan, đơn vị.

- Hằng năm, lãnh đạo huyện luôn lắng nghe đóng góp ý kiến của các tổ 
chức, người dân tại các buổi gặp mặt đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn trong 
thực hiện các quy định hành chính về trên địa bàn huyện; đồng thời, UBND 
huyện thường xuyên công khai thông tin, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, định 
hướng phát triển của địa phương qua cuộc họp báo đầu xuân cho người dân, cơ 
quan thông tấn, báo chí được biết.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân



- Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều việc, bên cạnh đó lĩnh vực cải 
cách hành chính rộng, do đó công tác cải cách hành chính tại huyện và các cơ 
quan, địa phương trên địa bàn huyện chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giao.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp chưa 
chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

- Các văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã ban hành còn nhiều hạn chế, 
sai về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, các căn cứ chưa phù hợp, chưa đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Công tác tự kiểm tra, giám sát về cải cách hành chính tại các cơ quan, 
đơn vị chưa thật sự hiệu quả; chưa chủ động phát hiện vướng mắc, hạn chế để 
khắc phục, sửa chữa kịp thời. 

- Cán bộ công chức phụ trách giải quyết TTHC ở các xã thiếu ổn định, 
thường xuyên luân chuyển, thay đổi nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 
hoạt động của cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”.

- Công tác giải quyết TTHC, báo cáo kết quả giải quyết TTHC tại các xã 
chưa đảm bảo do một số cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC, cán bộ tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã chưa được đào tạo chuyên môn về nghiệp 
vụ.

- Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm 
một cửa điện tử vẫn còn bất cập do điều kiện về cơ sở vật chất của huyện còn 
nhiều hạn chế; trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện mới được 
đầu tư chỉ đáp ứng một phần chuyên môn; trình độ ứng dụng công nghệ thông 
tin Phần mềm một cửa điện tử của một bộ phận cán bộ một cửa còn hạn chế. 
Hiện nay, UBND huyện đang thực hiện gói thầu mua sắm, trang bị thiết bị máy 
móc cho bộ phận một cửa huyện, cải tạo hệ thống mạng tại trụ sở UBND huyện.

- Nguồn kinh phí, cơ sở, vật chất phục vụ cho công tác cải cách hành 
chính còn hạn chế.  

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Căn cứ vào kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 

- 2020; từ yêu cầu cải cách hành chính và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất mục tiêu và những nội 
dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm cần thiết mà Chính phủ, các bộ, 
ngành, địa phương phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị 
tập trung vào những nội dung sau: 

1. Cải cách thể chế
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực 

quản lý nhà nước; công tác rà soát văn bản QPPL được chú trọng đảm bảo về 
hình thức và thẩm quyền về nội dung và có tính khả thi cao trong áp dụng thực 
hiện, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 



2. Cải cách thủ tục hành chính
Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để tạo thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các, 
TTHC, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Thực 
hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, TTHC trên tất cả các lĩnh vực.

Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tất 
cả các thủ tục; triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục triển khai tốt việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính theo đúng quy định

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành 

chính tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP và 
Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền 
quản lý trên tất cả các lĩnh vực.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong công tác 

tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen 
thưởng, kỷ luật và các chính sách khác...

Thực hiện tinh giản biên chế theo hướng thực chất, đưa ra khỏi bộ máy 
những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc 
được giao. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và cử cán cộ, công chức, viên chức đi 
đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, phân 
công lại từng vị trí việc làm của công chức theo đúng bản mô tả công việc và 
khung năng lực của từng vị trí, làm cơ sở cho việc tuyển dụng và quản lý công 
chức, tiếp tục triển khai hiệu quả về chính sách tinh giản biên chế.

5. Cải cách tài chính công
Thực hiện tốt việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các 

cơ quan hành chính, đơ vị sự nghiệp thuộc huyện.
6. Hiện đại hoá hành chính
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ 

đạo, điều hành của các đơn vị thuộc Huyện; chú trọng việc xử lý công việc, công 
tác báo cáo và giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường mạng, qua đó 
nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.



Tổ chức đánh giá các tiêu chí CCHC, bảo đảm chính xác, khách quan và 
công bằng kết quả triển khai CCHC tại UBND các xã, kịp thời đề ra các giải 
pháp khắc phục hạn chế trong công tác CCHC.

Cổng TTĐT huyện cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3,4; 
triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Sau 03 năm triển khai thực hiện, Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính 

huyện Nam Trà My giai đoạn 2016 – 2020 cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề 
ra. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 
(Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính) cũng đã tổ chức tổng kết 
đánh giá kết quả10 năm triển khai thực hiện vào cuối năm 2020, trong khi chờ 
Trung ương, tỉnh ban hành chủ trương, chính sách mới về công tác cải cách 
hành chính, UBND huyện đề nghị chấm dứt hiệu lực đối với Đề án đẩy mạnh 
cải cách hành chính huyện và sẽ xây dựng Đề án giai đoạn tiếp theo sau khi 
Trung ương, tỉnh ban hành chủ trương, chính sách mới.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 
20/12/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My của UBND 
huyện Nam Trà My./.

Nơi nhận:
- Thường trực TVHU;
- Thường trực HĐND;
- Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, UBND, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                 #ChuKyLanhDao
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