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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Xuân năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp 

hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

 Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp 

hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường; 

 Căn cứ Công văn số 1457/NV ngày 01/12/2021 của Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hoà v/v rà soát việc thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC và Kế hoạch tuyên truyền CCHC của UBND thị xã năm 2021; 

 Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND xã Ninh Xuân về Ban hành Kế hoạch cải cách hành 

chính xã Ninh Xuân năm 2021, 

 UBND xã Ninh Xuân báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính như sau: 

 A. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

TT Nhiệm vụ Sản phẩm 

 1 2 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1 Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính xã năm 2021 

Kế hoạch CCHC năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 

33/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND xã về Ban hành kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2021. 

2 
Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính năm 2021 

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND xã 

về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2021. 

3 Xây dựng Kế hoạch cải tiến lề lối làm việc  
Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 28/5/2021 về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh 
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Khánh Hòa 

4 
Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức xã 

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/10/2021 về chuyển đổi 

công tác đối với công chức xã năm 2021. 

5 
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ về công tác cải cách 

hành chính 

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/7/2021 về kiểm tra công 

tác cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

năm 2021. 

6 
Thực hiện kiểm soát có hiệu quả tiến độ công việc của cán 

bộ, công chức 

Định kỳ hàng tháng, UBND xã tổ chức cuộc họp giao ban có 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng của các 

ngành, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong tháng tới; sau mỗi 

cuộc họp đều có Thông báo kết luận gửi đến tất cả các ngành, 

cán bộ, công chức, không chuyên trách để thực hiện. Vì vậy, 

các công việc đều được CBCC, KCT thực hiện đúng hạn, sớm 

hạn. 

II CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

1 
Xây dựng Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng 

lực cạnh tranh xã (PCI) giai đoạn 2021-2025 
Thực hiện sau khi thị xã ban hành chương trình hành động 

2 
Tổ chức thực hiện Đề án “phát triển lao động, việc làm 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 

năm 2030” 

Sau khi thị xã ban hành kế hoạch triển khai đề án 

3 
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giám định tư pháp 

Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 về công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật xã NinhXuân năm 2021, hòa giải cơ sở  

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

 

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải 

quyết so với văn bản quy phạm pháp luật 

Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 17/6/2021 về kết quả rà soát, 

đơn giản hóa TTHC năm 2021. 

2 
Rà soát, đề xuất ghép liên thông các thủ tục hành chính có 

liên hệ chặt chẽ với nhau để giải quyết trên một quy trình 

 

UBND xã đã ban hành Công văn số 172/UBND ngày 
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cho phép người dân, tổ chức và doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ 

một lần để giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu công việc 
06/4/2021 về rà soát, đề xuất ghép liên thông các thủ tục hành 

chính có liên hệ chặt chẽ với nhau để giải quyết trên một quy 

trình. 

 

3 

Công khai danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 

3, 4; danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán 

trực tuyến; thực hiện qua bưu chính công ích 

Đã công khai trên Trang thông tin điện tử xã, đường link: 

http://ninhxuan.gov.vn/thong-bao-ve-viec-cong-khai-danh-

muc-thu-tuc-hanh-chinh-cho-phep-nop-ho-so-truc-tuyen-

thanh-toan-truc-tuyen-thuc-hien-buu-chinh-cong-ich-thuoc-

tham-quyen_n58948_g825.aspx 

4 
Triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 
Công văn 859/UBND ngày 03/11/2021 về việc giới thiệu, 

hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ Công quốc gia. 

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1 Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước 

- Quyết định số 351.2/QĐ-CT.UBND ngày 12/7/2021 v/v phân 

công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên;  

- Quyết định 351.3/QĐ-CT.UBND ngày 12/7/2021 v/v phân 

công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách thuộc UBND xã Ninh Xuân. 

2 
Tiếp tục kiện toàn và đổi mới cơ chế hoạt động của 

UBND xã 

Đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 

v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Ninh Xuân 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

3 
Tiếp tục tổ chức thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý nhà 

nước 

- Công văn số 826/UBND ngày 12/10/2021 v/v hướng dẫn rà 

soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết 

TTHC;  

- Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 13/10/2021 về kết quả rà 

soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 

V XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

1 Triển khai các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ 
Triển khai kịp thời các quy định mới về cán bộ công chức theo 

chỉ đạo của cấp trên. 
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Nội vụ về cán bộ, công chức 

2 Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế Thực hiện rà soát theo chỉ đạo của UBND thị xã, kết quả trong 

năm 2021, UBND xã không có trường hợp tinh giản biên chế. 

3 
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

xã năm 2021 và triển khai thực hiện 

Có xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 18/3/2021 

của UBND xã). 

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1 

Tổ chức thực hiện các cơ chế tài chính mới đồng bộ với 

các giải pháp cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

Kịp thời triển khai các cơ chế tài chính mới đồng bộ với các 

giải pháp cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

2 

Tiếp tục thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các 

cơ quan nhà nước 

Quyết định 04/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết 

định số 207/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về xây dựng quy chế 

chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện niêm 

yết công khai ngân sách và các hoạt động tài chính khác theo 

quy định của Thông tư 343/2016/TT-BTC. 

VII XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ 

1 
Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/02/2021 về xây dựng, 

chuyển đổi, duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND xã Ninh Xuân năm 

2021; hoàn thành việc chuyển đổi trong tháng 5/2021. 

- Quyết định số 333/QĐ-CT.UBND ngày 16/06/2021 v/v công 

bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015. 

 

2 
Cập nhật, bổ sung chức năng và tính năng kỹ thuật cho 

phần mềm E-Office 

Chức năng liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, 

chức năng liên thông văn bản trên 4 cấp hành chính đã được 

cập nhật và cấu hình các chức năng gửi/ nhận trên phần mềm 

Eoffice. 
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Đối với chức năng bổ sung hệ thống lập hồ sơ công việc và nộp 

lưu trữ điện tử cơ quan cấp trên chưa triển khai. 

3 
Triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội 

UBND xã có công văn giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Cổng 

dịch vụ công quốc gia, trong đó có nội dung: tiếp nhận, trả lời 

phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia.  

4 

Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện số hóa kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND xã 

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 08/6/2021 về triển khai số 

hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Xuân. 

5 
Tiếp tục triển khai Kế hoạch xây dựng, phát triển chính 

quyền điện tử xã Ninh Xuân năm 2021 

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 29/3/2021 về phân công 

triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng chính quyền 

điện tử cấp xã năm 2021. 

6 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển 

Chính quyền số năm 2021 

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 03/3/2021 về ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển 

chính quyền số xã Ninh Xuân năm 2021. 

7 
Tăng cường triển khai Chính quyền điện tử theo Quyết 

định số 2392/QĐ-BTTTT 

Thông báo phân công nhiệm vụ; đồng thời, tại cuộc họp giao 

ban cơ quan hằng tháng có đánh giá kết quả thực hiện và đôn 

đốc, nhắc nhở các CBCC thực hiện nghiêm túc các nội dung 

được phân công. 

8 

Triển khai tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung 

của tỉnh (Quản lý văn bản và điều hành, Một cửa điện tử, 

Thư điện tử công vụ, Chứng thư số chuyên dùng,...) trong 

hoạt động của cơ quan 

Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở 

thực hiện các phần mềm: Quản lý văn bản và điều hành, Một 

cửa điện tử, Thư điện tử công vụ, Chứng thư số chuyên dùng,... 

9 
Triển khai thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được 

tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021 

UBND xã đã triển khai thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu hồ 

sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021 

tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 06/7/2021 về kết luận 

cuộc họp triển khai thực hiện chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, 

giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. 

 



6 

 

B. TỔNG HỢP CHUNG (theo mẫu có ví dụ kèm theo) 

 

Tổng số nhiệm vụ 

phải thực hiện 

Đã thực hiện 

(ghi số nhiệm vụ) 
Chưa thực hiện 

(ghi số nhiệm vụ) 

30 30/30 0 

Tỷ lệ (%) 100%  0% 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ thị xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các ngành thuộc UBND xã; 

- Lưu: VT. 

                                                                                   

                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                     CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                              

 

                                                                                      Võ Hương 

  

  

  

 


