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THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 

 

Ngày 25/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai công 

tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Đồng chí Phan Hồng Yến - Phó Chủ 

tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các 

cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có liên quan và UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021, kế hoạch 

năm 2022 và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện Phan Hồng Yến kết luận: 

Năm 2021, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện đã có nhiều nỗ 

lực, chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục 

hành chính, áp dụng hệ thống chất lượng ISO 9001-2015,… Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức và tồn tại hạn chế 

nhất định, cần phải được nghiêm túc phân tích, đặc biệt các tồn tại hạn chế ở góc 

độ chủ quan. Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh 

nhiệm vụ CCHC thời gian tới, UBND huyện yêu cầu:  

1. Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và đơn vị, địa 

phương:  
Kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong chấm điểm CCHC năm 

2021 (đã được nêu tại văn bản số 41/BC-UBND ngày 25/02/2022 của UBND 

huyện). Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ CCHC năm 2022 theo kế hoạch số 

07/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, quán triệt phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ; Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh; Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện Vũ 

Quang về Chương trình tổng thể cải cách hành chính   nhà nước giai đoạn 2021-

2030.  

2. Phòng Nội vụ:  

- Tham mưu UBND huyện tăng cường kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác CCHC; tăng cường công tác kiểm tra 

theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương để kịp 

thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.  

- Triển khai đến các cơ quan, phòng, ban ngành thực hiện các sáng kiến 

kinh nghiệm về CCHC trình Hội đồng chấm SKKN tỉnh.  

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nâng ngạch công chức theo quy định, 

luân chuyển các vị trí chưa đạt chuẩn ngạch công chức; luân chuyển, bổ nhiệm 

các phòng ban, đơn vị đúng số lượng, cơ cấu, vị trí việc làm.  



 

 

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ, được chuẩn hóa về lý luận chính trị, kỹ năng làm việc 

theo quy định.  

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản 

lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị áp dụng theo kế 

hoạch; Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về ISO hành chính cho cán bộ, công 

chức tại các cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015. 

 3. Phòng Văn hóa-Thông tin:  
- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Chính quyền số huyện; kiện toàn Ban 

biên tập Cổng TTĐT huyện, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ 

cho thanh viên Ban biên tập (Hoàn thành trước 15/3/2022).  

- Phân công viết bài tuyên truyền về Cải cách hành chính. Phối hợp tổ chức 

tập huấn về CNTT.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thiện hạ tầng 

CNTT; hoàn thiện, nâng cao chất lượng Cổng/Trang TTĐT huyện, xã; Cập nhật 

đầy đủ các nội dung minh bạch thông tin trên Cổng/Trang TTĐT huyện, xã. Xây 

dựng và phát huy hiệu quả chuyên mục “Cải cách hành chính”, “Phản ánh, kiến 

nghị”; Ứng dụng chữ ký số; Cách viết tin, bài và lưu trữ trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở. 

4. Trung tâm VH-TT huyện:  

Tham mưu Quy chế hoạt động và Phân công nhiệm vụ Ban biên tập Cổng 

TTĐT huyện; Bố trí cán bộ phụ trách, đồng thời xây dựng và phát huy hiệu quả 

chuyên mục “Cải cách hành chính”, “Phản ánh, kiến nghị” trên Cổng TTĐT 

huyện; Bố trí thời gian và thời lượng phát sóng trên Đài truyền thanh huyện, 

hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phát huy vai trò của cơ 

quan truyền thông, báo chí; hướng dẫn viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở. 

5. Văn phòng HĐND-UBND huyện:  

- Theo dõi chặt chẽ công tác tiếp nhận, đôn đốc, nhắc nhở xử lý các văn 

bản của cấp trên; đặc biệt là các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch 

UBND tỉnh; thực hiện đúng hạn các nhiệm vụ do UBND tỉnh, các sở ngành giao. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực chỉ 

đạo điều hành, cải cách TTHC, đẩy mạnh thực hiện các DVC mức độ 3, 4 và qua 

hệ thống BCCI.  

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC, rà soát TTHC chặt chẽ, đảm bảo 

yêu cầu; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các 

cán bộ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC thực hiện đúng quy 

trình, cập nhật hồ sơ đầy đủ; công khai các TTHC tại Trung tâm cũng như trên 

Trang điều hành của huyện.  

- Sắp xếp phòng làm việc các phòng chuyên môn UBND huyện; đầu tư, 

nâng cấp nhà làm việc cơ quan UBND huyện xanh - sạch - đẹp; xây dựng nếp 

sống văn hóa công sở theo quy định.  

- Triển khai rà soát, bổ sung đăng ký kịp thời về chữ ký số để đảm bảo thực 

hiện hiệu quả công tác ứng dụng chữ ký số tại các phòng, trung tâm thuộc UBND 

huyện, UBND các xã, thị trấn.  



 

 

- Rà soát, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, máy tính, mạng LAN tại cơ 

quan UBND huyện; Hoàn thiện, nâng cao chất lượng Cổng TTĐT huyện; cập 

nhật đầy đủ các nội dung minh bạch thông tin trên CổngTTĐT tử huyện theo quy 

định; rà soát, bổ sung kịp thời Chữ ký số, chỉ đạo ứng dụng tại các phòng, trung 

tâm thuộc UBND cấp huyện và UBND các xã, thị trấn. 

6. Phòng Tài chính-Kế hoạch:  
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực Tài 

chính công; nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ, công chức phòng TC-KH trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, từng bước góp phần hoàn thành các mục 

tiêu, chỉ tiêu năm 2022. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chi ngân sách nhà nước 

của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đúng quy định.  

- Giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng đầu năm đạt trên 70% kế 

hoạch vốn, phấn đấu đến hết 31/12/2022 giải ngân toàn bộ số vốn được bố trí; 

100% đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan quản lý nhà nước đều được giao tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-

CP; đôn đốc, kiểm tra thực hiện việc cập nhật, bổ sung và hoàn thiện quy chế chi 

tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị, xã/thị trấn.  

- Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu mục tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 

2022 mà HĐND huyện đã thông qua phù hợp với tình hình thực tế của huyện để 

đảm bảo tổ chức thực hiện đạt kết quả 100% chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết HĐND 

đề ra. 

7. Ủy ban  nhân dân các xã, thị trấn:  

- Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022 để phổ biến, quán 

triệt đến cán bộ, công chức, người lao động (hoàn thành trước ngày 15/3/2022).  

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại trong CCHC năm 2021 và 

hoàn thành đảm bảo thời gian chất lượng.  

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn cấp huyện để tổ chức tập huấn nâng 

cao kỹ năng, nghiệp vụ về CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

Giao Phòng Nội vụ huyện theo dõi, đôn đốc, kiêm tra các phòng, đơn vị, 

địa phương việc thực hiện nhiệm vụ CCHC theo kết luận, định kỳ hàng tháng báo 

cáo UBND huyện tại hội nghị giao ban UBND huyện để làm căn cứ đánh giá xếp 

loại hàng năm của các tập thể, cá nhân có liên quan. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị triển khai công tác CCHC năm 2022. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

thông báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

 - Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;   b/c 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, UBND.  

          + Đăng tải cổng TTĐT huyện. 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 

  
 

 

 Trần Hữu Long 
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