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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /ĐA-UBND                         Nam Trà My, ngày    tháng   năm 2021

ĐỀ ÁN
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN NAM TRÀ MY

GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án
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, bên cạnh đó 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 
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thông tin vào công việc chuyên môn còn hạn chế; chỉ số cải cách hành chính  và 
một số chỉ số khác còn thấp.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên dẫn đến kết quả thực hiện công tác 
CCHC của huyện nằm trong nhóm trung bình của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu 
của các hạn chế là sự chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp thiếu kiên quyết và chưa tập trung cao; chưa có những giải pháp 
mang tính đột phá trong việc cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương trong cải 
cách hành chính chưa nghiêm; trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu 
chưa được phát huy tốt.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém 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... Việc xây dựng Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện 
Nam Trà My giai đoạn 2022 – 2025 là yêu cầu bức thiết nhằm thực hiện thành 
công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đã đề ra.

II. Cơ sở chính trị - pháp lý để xây dựng Đề án
- 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 năm 2015; 
- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi một số điều của Luật 

cán bộ, công chức, Luật viên chức năm 2019;
- Luật Viên chức năm 2010; 
- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

- 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 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát TTHC;

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- 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 

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính 
sách tinh giản biên chế;

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp 
trong công tác cải cách TTHC;

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện 
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 3441/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UND tỉnh Quảng 
Nam về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 16 (khóa XXII) 
về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025, định hướng 
đến năm 2030;

- Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UND tỉnh Quảng 
Nam về ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025.

PHẦN II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HUYỆN NAM TRÀ MY
1. Lĩnh vực cải cách thể chế: 
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. Các 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.

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; 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  văn bản quy phạm pháp luật không 
còn phù hợp. 

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.
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2. Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông:

Công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ đột phá 
trong công tác cải cách hành chính, 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:

UBND huyện đã tổ chức củng cố Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Văn phòng HĐND&UBND huyện Nam Trà My; UBND các xã triển khai thành 
lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã. 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.

Thực hiện tốt việc công bố, niêm yết và giải quyết các thủ tục hành chính 
tại Bộ phận TN&TKQ, trên phần mềm Một cửa điện tử. 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).

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…).

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 12 cơ quan chuyên môn, 04 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). 
Tham mưu triển khai thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự 
nghiệp thuộc huyện; 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 trú, sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị trường  trên địa bàn huyện.

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 duyệt. Tiếp tục xây 
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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.

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. 

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 duyệt. 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.

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. 

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
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Công tác 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.

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.

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. 

6. Về hiện đại hóa hành chính:
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.

II. 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.
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- 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 đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.  

PHẦN III
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH  ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
GIAI ĐOẠN 2022-2025

I. Quan điểm, mục tiêu 
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 
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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 
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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 
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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.

II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Nhiệm vụ
1.1. Cải cách thể chế

- Rà soát, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; thực hiện đầy đủ 
việc đánh giá tác động của chính sách trong quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu ban hành chính 
sách, văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thu hút 
đầu tư, đất đai, du lịch, tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển.

- Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời 
phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái 
pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý 
các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với 
quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật. 

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho 
đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế.

1.2. Cải cách thủ tục hành chính
- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; kiến nghị 

loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh 
nghiệp; tiếp tục đề xuất cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai, các giấy tờ không cần 
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thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông 
tin và các cơ sở dữ liệu điện tử sẵn có.

- Xây dựng, ban hành danh mục thủ tục hành chính yêu cầu thực hiện liên 
thông trong nội bộ cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã; đảm bảo rõ thời gian, 
rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải 
quyết thủ tục hành chính. 

- Thường xuyên cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình 
thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng. 
Vận hành, khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Hoàn thành đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 
27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thiện việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông hoàn toàn 
qua môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp huyện, cấp xã theo hướng số hóa toàn bộ hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết 
hồ sơ; đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để giảm thiểu thời gian chờ 
đợi cho người dân, doanh nghiệp; cập nhật tình trạng giải quyết hồ sơ trên Cổng 
Dịch vụ công cấp huyện.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 
đối với lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng; cải thiện quy trình tiếp nhận hồ sơ 
điện tử nhằm giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp và xây dựng cơ chế phản 
hồi bằng phương thức điện tử (như tin nhắn, email) cho người nộp hồ sơ để biết 
được tình trạng xử lý hồ sơ.

- Nghiên cứu áp dụng các mô hình cải cách thủ tục hành chính mới, hiệu 
quả nhằm tạo sự đột phá trong cung cấp dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh 
phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ làm việc của cán bộ, công chức 
trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính.

- Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải 
quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đẩy mạnh việc số hóa kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, trả kết 
quả giải quyết bản điện tử theo quy định.

- Ban hành, triển khai Đề án mô hình một cửa hiện đại cấp xã theo hướng 
văn minh, hiện đại. 

1.3. Cải cách bộ máy hành chính nhà nước
- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, 

đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo 
chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều 
việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.  



12

- Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, 
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Rà soát, tiếp tục thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành 
chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các 
tổ chức xã hội đảm nhiệm. 

-  Thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn phù hợp với yêu cầu quản lý và tăng 
cường hoạt động của thôn.

- Tập trung điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo quy định. Thường xuyên rà soát, điều 
chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, khắc phục các 
bất cập trong giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp.

- Thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn cho các địa phương đối với 
một số nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi, đảm bảo nguyên tắc không trùng, không sót trong thực hiện các chức năng, 
nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết công 
việc; chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Phân cấp quản lý đảm bảo tính 
thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của huyện, vừa đảm bảo tính độc lập, tự 
chủ, năng động sáng tạo của chính quyền địa phương. 

- Đổi mới phương thức làm việc tại các cơ quan hành chính trên cơ sở ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công 
việc trên môi trường điện tử; tăng cường tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức 
trực tuyến, không giấy tờ.

1.4. Cải cách chế độ công vụ 
- Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ 
quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

- Nâng cao chất lượng việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên 
chức trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; gắn việc 
đánh giá, xếp loại hằng năm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức 
với thực hiện cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người 
dân, doanh nghiệp và kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
về sự phục vụ hành chính.

- Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 
143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính 
sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 
ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
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- Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc 
làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng và có 
sự hợp lý về cơ cấu.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng 
công chức, viên chức.

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách 
nhiệm, phục vụ nhân dân và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Bồi dưỡng, bổ sung kiến thức mới; đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông 
tin; chuyển đổi số, các kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực, vị trí 
việc làm; bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

- Thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, 
chuyên đề theo xu hướng hiện đại, trực tuyến, tăng cường trải nghiệm thực tế, 
phát huy vai trò trung tâm, chủ động của người học.

1.5. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ 

công, trong đó từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng 
hợp lý tỉ trọng chi đầu tư, giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới 
mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ, tinh giản bộ máy, biên 
chế, thực hiện cải cách tiền lương.

- Thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn cho các ngành, địa phương 
về quản lý kinh tế - xã hội gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, đảm bảo 
nguyên tắc không trùng, không sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và 
thẩm quyền quản lý nhà nước, phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách đối với cơ quan 
hành chính dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu 
ra, mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Triển khai thực hiện sắp xếp nhà, đất và tài sản công theo quy định pháp 
luật, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo lộ 
trình quy định của Chính phủ. 

- 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. 

1.6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 
a. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và 

phục vụ người dân, doanh nghiệp.



14

- Nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung trong các cơ 
quan nhà nước nhằm đảm bảo việc lưu trữ, chia sẻ thông tin được tập trung, tối 
ưu, nhanh chóng;  chú trọng nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho UBND 
các xã.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã. Hệ thống kết nối, liên thông, chia sẻ 
dữ liệu với các cơ sở dữ liệu dùng chung và ứng dụng khác đảm bảo việc sử 
dụng thống nhất một ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ 
quan nhà nước. 

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình giải quyết hồ sơ, kiểm soát nội 
dung hồ sơ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai, cập nhật 
liên tục toàn bộ thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Hệ thống kết nối, liên thông, chia 
sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu dùng chung và ứng dụng khác đảm bảo việc sử 
dụng thống nhất một ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ 
quan nhà nước. Giảm tỷ lệ người dân, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bản chính, 
bản chứng thực các giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính; hướng tới mục 
tiêu công dân chỉ cần cung cấp mã định danh khi thực hiện thủ tục hành chính. 

- Tập trung triển khai xây dựng, sử dụng cơ sở dữ liệu các ngành như: đất đai, 
xây dựng, y tế lao động, thương binh và xã hội, dân cư, cán bộ, công chức, viên 
chức…, làm nền tảng cơ bản để tiến đến chính quyền điện tử, quản lý thông minh. 

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả tất cả các chức năng của hệ thống quản 
lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, trao đổi 
văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh; 100% các cơ quan, đơn 
vị, địa phương sử dụng các chức năng về hồ sơ công việc, trình, ký số, xử lý văn 
bản hoàn toàn trên môi trường điện tử, chuyển hoàn toàn sang phương thức xử 
lý công việc “không giấy tờ”.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà 
nước thuộc tỉnh bảo đảm tính pháp lý của văn bản trao đổi và an toàn, an ninh 
thông tin để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử hiệu quả 
trong nội bộ từng cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước với nhau; ứng dụng chữ 
ký số đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử trên các thiết bị di động thông minh. 

- Hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của huyện để tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tổng hợp thông tin 
vào kho dữ liệu chung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, điều hành 
của Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và hỗ trợ 
đánh giá hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Bổ sung nguồn nhân lực về công nghệ thông tin; đào tạo chuyên sâu về 
an ninh mạng, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức chuyên trách về công 
nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước các cấp.
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- Hoàn thiện, bổ sung các dịch vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong 
giải quyết thủ tục hành chính như: Tin nhắn SMS tự động miễn phí thông báo 
tình trạng hồ sơ; các dịch vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ 
tục hành chính như thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công/Bộ phận tiếp 
nhận trả kết quả các cấp. 

b. Xây dựng, phát triển đô thị thông minh:
- Phát triển các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp điều kiện, đặc thù, nhu 

cầu thực tế. Ưu tiên phát triển trước các dịch vụ giúp giải quyết hiệu quả các vấn 
đề bức thiết như môi trường, phát triển du lịch, phát triển y tế, phát triển giáo 
dục, quản lý trật tự xây dựng…

- Hoàn thành việc xây dựng mô hình đô thị thông minh tại xã Trà Mai vào 
năm 2025.

c. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của 
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản 
lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 
3100/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện Nam Trà My về công bố 
Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015

2. Giải pháp tổ chức thực hiện
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các nhiệm vụ 

cải cách hành chính từ Ủy ban nhân dân huyện đến các cơ quan, đơn vị và Ủy 
ban nhân dân cấp xã. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành 
chính trong triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo Quyết 
định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình 
thức thông tin, tương tác với người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, chú 
trọng tuyên truyền về những giải pháp, lợi ích mà chính quyền cung cấp cho 
người dân, doanh nghiệp; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác cải 
cách hành chính.

3. Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính
Nâng cao năng lực nghiên cứu và tham mưu của các cơ quan, đơn vị có 

trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
cải cách hành chính. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ 
cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải 
cách hành chính.
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4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra công 
vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất và kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ 
đợt kiểm tra trước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm cán bộ, 
công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền 
hà cho cá nhân, tổ chức.

5. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ 
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao 
cho các cơ quan, đơn vị và Ủy bân nhân dân các xã. 

6. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về 
kết quả cải cách hành chính. Triển khai thực hiện việc xác định và công bố Chỉ 
số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan và Ủy ban nhân dân các xã.

7. Thực hiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công 
tác cải cách hành chính các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

III. Kinh phí thực hiện
- Dự kiến kinh phí cho đề án: Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án 

khoảng 15.824.953.600 đồng (Có dự toán kinh phí kèm theo). Trong đó tập 
trung ưu tiên kinh phí cho thực hiện các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng thực 
hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và cơ chế một cửa liên thông 
hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin.

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

- Dự kiến phân bổ kinh phí cho hoạt động hàng năm: Dự kiến tổng kinh 
phí nêu trên sẽ được phân khai cho thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch 
CCHC hàng năm như sau:

+ Năm 2022: 6.862.558.400 đồng (dự kiến trang bị một số trang thiết bị 
cho Bộ phận TN&TKQ huyện, xã Trà Mai, Trà Dơn; xây dựng trung tâm điều 
hành thông minh (IOC) huyện).

+ Năm 2023: 3.063.558.400 đồng (dự kiến trang bị một số trang thiết bị 
cho Bộ phận TN&TKQ huyện, xã Trà Tập, Trà Cang và Trà Nam)

+ Năm 2024: 3.096.258.400 đồng (dự kiến trang bị một số trang thiết bị 
cho Bộ phận TN&TKQ huyện, xã Trà Vân, Trà Don và Trà Vinh)

+ Năm 2025: 2.802.578.400 đồng( dự kiến trang bị một số trang thiết bị 
cho Bộ phận TN&TKQ huyện, xã Trà Linh, Trà Leng)

IV. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã:
- Căn cứ Đề án này, xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa 
phương mình theo từng năm, từng quý.
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- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng 
và năm, về kết quả thực hiện Đề án (cùng với báo cáo định kỳ về công tác cải 
cách hành chính) gửi về Phòng Nội vụ theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải 
cách hành chính trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị, trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Phòng Nội vụ:
- Là cơ quan thường trực giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện 

CCHC và các kế hoạch liên quan hàng năm, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc 
thực hiện các nội dung kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND huyện và Sở Nội vụ. 
Trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quyết định các chủ trương, biện 
pháp đẩy mạnh công tác CCHC của huyện;

- Là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và 
trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; 

3. Phòng Tư pháp:
Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách thể chế và 

cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng 

quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện, nhằm 
đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của huyện.

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp các nội dung liên quan đến việc 
nâng cao chất lượng điều hành của UBND các cấp.

5. Phòng Tài chính 
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan liên quan thẩm định, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, kinh phí thực hiện kế 
hoạch, đề án, chương trình, nhiệm vụ CCHC.

- Chủ trì hướng dẫn việc lập dự toán ngân sách, kinh phí thực hiện CCHC.
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất với 

UBND huyện thực hiện nội dung đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan 
hành chính nhà nước dựa trên kết quả hoạt động; đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công.
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- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND 
huyện trong việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan hành chính các cấp, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, UBND các xã đảm bảo theo quy định. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ 

ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan 
hành chính nhà nước.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT&TTTH huyện: 
Tăng cường tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính và phản hồi 

ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về thực hiện CCHC 
trên địa bàn huyện.

Trên đây là Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2025 
của UBND Nam Trà My, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có 
khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Ủy 
ban nhân dân các xã kịp thời phản ánh đến Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 
Nội vụ) để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TTTV Huyện ủy;
- TTHĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã;
- Lưu VTUB, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Duy Dũng


