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Kính gửi: Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII.

Thời gian qua, 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.

Năm 2016, UBND huyện đã ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành 
chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2021 và đã được HĐND huyện 
thông qua. Năm 2021, HĐND huyện cũng đã tổng kết đánh giá kết quả thực 
hiện Đề án. Sau 04 năm thực hiện, 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 
góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn nhiều tồn tại, 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 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 còn thấp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính của huyện một cách đồng bộ, 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 bền vững, UBND huyện xây dựng Đề án đẩy mạnh cải 
cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 – 2025 với các nội dung 
chủ yếu sau:

1. Quan điểm

Công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài, đòi 
hỏi các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao 
và hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện. CCHC phải gắn với nâng cao 
nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc trên cơ 
sở ứng dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện 
chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; cung cấp tối đa các 
dịch vụ tiện ích số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng đơn giản, dễ tiếp 
cận, sử dụng.

Xây dựng chính quyền liêm chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 
tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành 
của các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã.

CCHC phải được thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung, có trọng tâm, 
trọng điểm trên cơ sở kế thừa, phát huy nhứng thành tựu đã đạt được; huy động sự 
tham gia của cả hệ thống chính trị, có giả pháp, cách làm đột phá, đổi mới, sáng tạo, 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện; bảo đảm thực chất, quyết liệt, đồng bộ.

Tạo điều kiện đề người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một 
cách phù hợp vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tương tác với 
các cơ quan nhà nước để tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng dịch 
vụ; cùng giải quyết công việc và cúng tạo ra giá trị sản phẩm cho xã hội.

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, 
công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình. Thực hiện quản trị nhà 
nước theo mô hình hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 



chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan 
hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2025:

- Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả 
quản trị và hành chính công (PAPI) của huyện thuộc nhóm 10 huyện của tỉnh.

- Về cải cách thể chế

+ Thể chế hành chính đảm bảo tính thống nhất với quy định của Trung 
ương, tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. 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. 

+ 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.

- Về cải cách thủ tục hành chính

+ Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, 
không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm 
thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

+ Đạt tối thiểu 80% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết 
được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 
các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. 100% thủ 
tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới 
hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 50% trở lên đối với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu 
80% tổng số thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai 
thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% 
trở lên đối với tổng số hồ sơ giải quyết.

+ Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu 
lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đạt 
tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 20%, 15%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối 
thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo 



việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử.

+ Đạt tối thiếu 90% tổng số thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành 
chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.

+ Đạt tối thiểu 80% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận không phải 
yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã 
được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc 
thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước chia sẻ.

+ Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành 
chính đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục 
hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%. 

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
+ Đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ 

ngân sách so với năm 2021(trừ biên chế sự nghiệp giáo dục – Đào tạo). 

+ Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công 
lập đạt tối thiểu 85%.

- Về cải cách tài chính công: Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập; quy định về tự chủ trong các hoạt động liên doanh, liên kết tại 
các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh chuyển đổi các 
đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi 
thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp.

- Về cải cách chế độ công vụ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung 
năng lực theo quy định.

- Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

+ Có 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các văn bản thực 
hiện theo chế độ “mật”.

+ Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện được 
kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 100% dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 phổ biến, thường xuyên được tích hợp lên Cổng Dịch 
vụ công của huyện; 100% giao dịch trên các Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử các cấp được xác thực điện tử.



+ Các hệ thống thông tin của huyện có liên quan đến người dân, doanh 
nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và 
lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu của huyện không phải cung cấp lại.

+ Có ít nhất 80% hồ sơ công việc tại các cơ quan hành chính cấp huyện; 60% 
hồ sơ công việc tại các cơ quan hành chính cấp xã được xử lý trên môi trường điện 
tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định).

+ Có 100% Ủy ban nhân dân các xã đạt chuẩn về trang thiết bị và Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đạt chuẩn hiện đại.

+ Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện nhằm phục vụ 
việc giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

3. Kinh phí thực hiện

- Dự kiến kinh phí cho đề án: Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án 
15.824.953.600 đồng, được phân khai cho các năm như sau:

+ Năm 2022: 6.862.558.400 đồng.

+ Năm 2023: 3.063.558.400 đồng 

+ Năm 2024: 3.096.258.400 đồng

+ Năm 2025: 2.802.578.400 đồng

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước ở các cấp và các nguồn thu hợp pháp 
khác.

Kính trình kỳ hợp thư 4, HĐND huyện khóa XII xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, UBND, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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