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BÁO CÁO  

Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017  

của UBND các xã, thị trấn 

 

 

PHẦN I 

TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách 

thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm 

của UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách 

hành chính giai đoạn 2016-2020. 

- Thông qua Chỉ số cải cách hành chính xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu 

trong thực hiện cải cách hành chính, qua đó giúp UBND các xã, thị trấn kịp thời 

chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác cải cách 

hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành 

chính của huyện trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. 

- Đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính bằng định lượng, trên 

cơ sở đó có thể so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm 

giữa UBND các xã, thị trấn. 

2. Yêu cầu 

- Chỉ số cải cách hành chính bám sát nội dung Kế hoạch cải cách hành 

chính giai đoạn 2016-2020. 

- Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính bảo đảm tính khả thi, phù hợp 

với đặc điểm, điều kiện thực tế của các xã, thị trấn. 

- Đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính 

hàng năm ở các xã, thị trấn. 

- Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình 

triển khai cải cách hành chính của các xã, thị trấn thông qua điều tra xã hội học. 

DỰ THẢO 
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II. CẤU TRÚC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Chỉ số cải cách hành chính cấp xã được xác định trên 8 lĩnh vực, tương ứng 

với 8 chỉ số thành phần, 33 tiêu chí và 38 tiêu chí thành phần, cụ thể là: 

 

Hình 01: Các chỉ số thành phần cấu thành Chỉ số cải cách hành chính cấp xã 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

•6 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL;

•02 tiêu chí và 02 tiêu chí thành phần

3. Cải cách thủ tục hành chính;

•4 tiêu chí và 5 tiêu chí thành phần

4. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

•7 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần

5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

•3 tiêu chí, 02 tiêu chí thành phần

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC;

•4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần

7. Cải cách tài chính công;

•03 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần

8. Hiện đại hoá hành chính.

•04 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần
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III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH CHỈ 

SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Đối tượng 

Theo Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính ban hành theo Quyết định số 4500/QĐ-UBND của UBND tỉnh, năm 2017, 

huyện Thăng Bình có 22 xã, thị trấn là đối tượng thực hiện đánh giá, xếp hạng kết 

quả cải cách hành chính, bao gồm: 

Bảng 01: Danh sách các xã theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 

TT Đơn vị 

1 Bình An 

2 Bình Chánh 

3 Bình Đào 

4 Bình Định Bắc 

5 Bình Định Nam 

6 Bình Dương 

7 Bình Giang 

8 Bình Hải 

9 Bình Lãnh 

10 Bình Minh 

11 Bình Nam 

12 Bình Nguyên 

13 Bình Phú 

14 Bình Phục 

15 Bình Quế 

16 Bình Quý 

17 Bình Sa 

18 Bình Trị 

19 Bình Triều 

20 Bình Trung 

21 Bình Tú 

22 Hà Lam 
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2. Phương pháp đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính 

Chỉ số cải cách hành chính được xác định kết hợp giữa điểm thẩm định 

thông qua tài liệu kiểm chứng và điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học. 

Đối với tự đánh giá: các xã, thị trấn thực hiện tự đánh giá, cho điểm kết 

quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị mình theo các tiêu chí, 

tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính ban hành tại 

Quyết định số 4500/QĐ-UBND của UBND tỉnh và báo cáo kết quả tự đánh giá 

cùng với tài liệu kiểm chứng gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ). 

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng, ban 

có liên quan thẩm định điểm số tự đánh giá của các xã, thị trấn; căn cứ vào theo 

dõi thực tế, điểm tự đánh giá của các xã, thị trấn sẽ được xem xét, công nhận hoặc 

điều chỉnh nếu cần thiết trên cơ sở thực tế và tài liệu kiểm chứng. 

Đối với đánh giá thông qua điều tra xã hội học 

Số tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học đối với 

Chỉ số cải cách hành chính xã là 02, UBND huyện giao Phòng Nội vụ xây dựng 

bộ câu hỏi điều tra xã hội học với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính xã, thị trấn. 

Việc điều tra xã hội học được tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của 

các nhóm đối tượng khác nhau như: cán bộ, công chức; người dân và doanh nghiệp 

và được thực hiện thông qua phiếu khảo sát phát tận tay đối tượng và khảo sát 

trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử Phòng 

Nội vụ huyện. 

 
Hình 02: Khảo sát trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện  

và Trang thông tin điện tử Phòng Nội vụ huyện   



CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2017 

 

PAR INDEX 2017                                                                              5 

 

PHẦN II 

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

Thực hiện Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế 

hoạch số 659/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND huyện triển khai xác định Chỉ 

số cải cách hành chính UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình và 

Công văn số 1149/UBND-NV ngày 20/12/2017 về việc triển khai công tác đánh giá, 

xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị 

trấn. Kết quả triển khai đã đạt được như sau: 

1. Công tác tự đánh giá, chấm điểm 

Trên cơ sở hướng dẫn của UBND huyện1, các địa phương đã tiến hành 

tổng hợp kết quả triển khai cải cách hành chính năm 2017 và xây dựng báo cáo tự 

đánh giá, chấm điểm của xã, thị trấn gửi UBND huyện theo quy định. Qua rà soát, 

nhiều xã, thị trấn đã có báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và tài liệu kiểm chứng 

hợp lệ, đầy đủ gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ). Tuy nhiên, một số xã, 

thị trấn2 đã chậm trễ trong triển khai tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm tại 

đơn vị mình, các báo cáo tự đánh giá, chấm điểm sơ sài, không rõ, tài liệu kiểm 

chứng chưa đầy đủ, thiếu cơ sở nên việc rà soát, thẩm định, đánh giá lại của UBND 

huyện đối với báo cáo tự đánh giá, chấm điểm gặp nhiều khó khăn. 

2. Công tác thẩm định 

Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và tài liệu kiểm chứng kèm 

theo của các xã, thị trấn, UBND huyện đã tổng hợp, rà soát lại kết quả chấm điểm 

để bảo đảm tính chính xác theo đúng các văn bản hướng dẫn3. Đối với điểm các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần các xã, thị trấn tự chấm có đầy đủ căn cứ, đúng theo 

quy định thì thống nhất với kết quả tự chấm đó. Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành 

phần chấm không chính xác, thiếu căn cứ thì yêu cầu các đơn vị, địa phương bổ 

sung, giải trình; đồng thời đối chiếu với thông báo kết luận kiểm tra công tác cải 

cách hành chính các xã, thị trấn năm 2017. 

Quá trình thẩm định nghiêm túc, khách quan, đúng quy định; theo đó, các 

kết quả tự đánh giá của các xã, thị trấn được rà soát kỹ để bảo đảm kết quả đánh 

giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, công bằng giữa các địa 

                                           
1 Thực hiện Công văn số 1149/UBND-NV ngày 20/12/2017 của UBND huyện về việc triển khai công tác đánh giá, xếp 

hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017, UBND 22 xã, thị trấn đã tiến hành tự đánh giá, chấm điểm các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số cải cách hành chính và đã gửi báo cáo tự đánh giá chấm điểm kèm 

theo tài liệu kiểm chứng về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ). 
2 Bình Quế, Bình Nguyên, Hà Lam, Bình Trung… 
3 Công văn số 1137/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 của Sở Nội vụ tỉnh và Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 

08/6/2015 của UBND huyện triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Thăng Bình. 
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phương. Qua đó, giúp UBND huyện có cơ sở chắc chắn trong việc phê duyệt, 

công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các xã, thị trấn. Kết quả là 

Phòng Nội vụ thẩm định đã trình UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2017 của 22 xã, thị trấn. Việc tổ chức thẩm định, 

chấm điểm các tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính được thực hiện 

nghiêm túc, có trách nhiệm, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, tỉ mỉ việc chấm điểm của 

các xã, thị trấn tập trung vào các nội dung sau: 

- Về chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: việc ban hành kế hoạch 

cải cách hành chính, kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kết quả thực hiện kế 

hoạch và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính định kỳ. 

- Về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL: kết quả thực hiện 

công tác ban hành văn bản QPPL; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản QPPL. 

- Về cải cách thủ tục hành chính: việc ban hành, thực hiện kế hoạch rà 

soát thủ tục hành chính; rà soát cập nhật TTHC; công khai TTHC. 

- Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: số lượng 

TTHC đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chất 

lượng giải quyết hồ sơ, TTHC; thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, 

tổ chức dối với dịch vụ hành chính công do đơn vị cung cấp. 

- Về cải cách tổ chức bộ máy: xây dựng và cập nhật Quy chế làm việc 

của UBND xã; quy chế giải quyết công việc giữa các bộ phận chức năng xã với 

thôn, tổ dân phố; hoàn thiện cơ chế phối hợp QLNN. 

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: tổng 

số cán bộ, công chức của xã, số công chức xã đạt chuẩn chuyên môn; việc đổi mới 

công tác quản lý công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC; kết quả thực hiện 

việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm; thực hiện công khai đường dây nóng 

cải cách hành chính. 

- Cải cách tài chính công: xây dựng và cập nhật kịp thời quy chế chi tiêu 

nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; công khai tài chính định kỳ và chấp hành 

các quy định về chi tiêu tài chính… 

- Về hiện đại hóa hành chính: Rà soát các xã, thị trấn trong việc duy trì, 

cập nhật thường xuyên, đầy đủ các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn; trang 

bị đầy đủ máy tính cho cán bộ, công chức… 

Bên cạnh việc thẩm định báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, Phòng Nội vụ 

đã phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc rà soát, chấm điểm các tiêu chí, 

tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính. Nhờ đó, các kết quả tự đánh 

giá của các xã, thị trấn đã được rà soát kỹ lưỡng, với các căn cứ xác thực, hợp lý 

bảo đảm kết quả đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, công 

bằng giữa các địa phương, đơn vị. 

Như vậy, việc tổ chức thẩm định một cách nghiêm túc, có trách nhiệm đã 

giúp UBND huyện có kết quả chi tiết điểm đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành 



CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2017 

 

PAR INDEX 2017                                                                              7 

 

phần của từng xã, thị trấn với đầy đủ căn cứ bảo đảm chính xác, khách quan, công 

bằng, đồng thuận trong đánh giá. 

3. Tổ chức điều tra xã hội học 

Thực hiện Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã tiến hành điều 

tra xã hội học mỗi đơn vị 20 phiếu, đã thu thập 100% phiếu điều tra để tổng hợp, xử 

lý số liệu điều tra; đồng thời tiến hành khảo sát trực tuyến trên Cổng thông tin điện 

tử huyện Thăng Bình và Trang thông tin điện tử Phòng Nội vụ. Kết quả tổng hợp, 

phân tích phiếu điều tra xã hội học đã xác định được điểm số của 08 tiêu chí thành 

phần trên 02 tiêu chí “Chất lượng phục vụ tại Bộ phận TN&TKQ” và “Chất lượng 

công chức” của Chỉ số cải cách hành chính UBND 22 xã, thị trấn. 

 

Biều đồ 01: Kết quả điều tra xã hội học đối với các xã, thị trấn 

(Có phụ lục chi tiết kết quả điều tra điều tra xã hội học đối với các xã, thị trấn kèm theo) 
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II. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA UBND CÁC 

XÃ, THỊ TRẤN 

1. Chỉ số tổng hợp 

Giá trị trung bình của Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các xã, thị 

trấn đạt được là 78,69%, tăng 2,68% so với giá trị trung bình của Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2016.  

Bình Triều là đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 cao nhất với 

Chỉ số đạt được là 86,01%, cao hơn so với mức trung bình 7,32%, đồng thời cao gấp 

1,38 lần so với Chỉ số cải cách hành chính 62,46% của xã Bình Quế, đơn vị xếp cuối 

cùng trong số 22 xã, thị trấn. 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các xã, thị trấn chia thành 

03 nhóm điểm: 

- Nhóm thứ nhất, đạt Chỉ số cải cách hành chính từ 81% trở lên, gồm 06 xã, 

thị trấn:  

1. Bình Triều; 

2. Bình Trị; 

3. Bình Đào;  

4. Bình Phú;  

5. Bình Tú; 

6. Bình Nam. 

- Nhóm thứ hai, đạt Chỉ số cải cách hành chính từ 70% đến dưới 81%, gồm 

15 xã: Hà Lam, Bình An, Bình Phục, Bình Minh; Bình Trung, Bình Dương, 

Bình Nguyên, Bình Lãnh, Bình Hải, Bình Chánh, Bình Sa, Bình Định Nam, 

Bình Quý, Bình Giang, Bình Định Bắc; 

- Nhóm thứ ba, đạt Chỉ số cải cách hành chính từ 60% đến dưới 70%, gồm 

01 xã: Bình Quế. 

Như vậy, có thể nhận thấy có sự phân nhóm rõ rệt thông qua chỉ số đạt được 

của các xã, thị trấn. Tuy nhiên, kết quả đáng mừng là số lượng các xã ở nhóm có chỉ 

số trung bình đã giảm từ 02 xã năm 2016, xuống còn 01 xã của năm 2017; các xã ở 

nhóm thứ nhất cũng tăng lên 06 xã so với 04 xã của năm 2016. 

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm và qua điều tra xã hội học cho thấy có sự 

tương đồng về kết quả cải cách hành chính trong triển khai, chỉ đạo điều hành cũng 

như công tác tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính. Qua đó cũng thấy 

được sự đánh giá, nhìn nhận của người dân là những đối tượng trực tiếp thụ hưởng 

kết quả quá trình cải cách hành chính và đã góp phần quan trọng vào kết quả xác 

định Chỉ số cải cách hành chính 2017. 
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Bảng 02: Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn 

STT Đơn vị 

Điểm 

thẩm 

định 

Điểm 

điều tra 

XHH 

Tổng 

điểm 

Chỉ số 

CCHC 

Ghi 

chú 

1 Bình Triều 79.00 7.01 86.01 86.01% Tốt 

2 Bình Trị 77.00 6.16 83.16 83.16% Tốt 

3 Bình Đào 75.00 7.63 82.63 82.63% Tốt 

4 Bình Phú 74.50 7.39 81.89 81.89% Tốt 

5 Bình Tú 75.00 6.89 81.89 81.89% Tốt 

6 Bình Nam 74.00 7.81 81.81 81.81% Tốt 

7 Hà Lam 74.50 6.02 80.52 80.52% Khá 

8 Bình An 73.00 7.27 80.27 80.27% Khá 

9 Bình Phục 73.50 6.72 80.22 80.22% Khá 

10 Bình Minh 73.50 6.50 80.00 80.00% Khá 

11 Bình Trung 74.00 5.96 79.96 79.96% Khá 

12 Bình Dương 72.50 7.21 79.71 79.71% Khá 

13 Bình Nguyên 72.00 7.19 79.19 79.19% Khá 

14 Bình Lãnh 72.00 6.88 78.88 78.88% Khá 

15 Bình Hải 72.50 6.02 78.52 78.52% Khá 

16 Bình Chánh 72.50 5.96 78.46 78.46% Khá 

17 Bình Sa 72.00 5.96 77.96 77.96% Khá 

18 Bình Định Nam 68.50 7.44 75.94 75.94% Khá 

19 Bình Quý 68.00 6.89 74.89 74.89% Khá 

20 Bình Giang 67.00 6.50 73.50 73.50% Khá 

21 Bình Định Bắc 66.00 7.22 73.22 73.22% Khá 

22 Bình Quế 56.50 5.96 62.46 62.46% Trung bình 

Trung bình 78,69% 
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Biều đồ 02: Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn 
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Biều đồ 03: Giá trị trung bình của 8 chỉ số thành phần 

2. Kết quả đạt được của các xã, thị trấn theo từng chỉ số thành phần 

2.1. Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 

Chỉ số này được đánh giá trên 6 tiêu chí là: (1) xây dựng kế hoạch cải cách 

hành chính năm; (2) mức độ hoàn thiện kế hoạch cải cách hành chính; (3) thực hiện 

tự kiểm tra cải cách hành chính; (4) thực hiện báo cáo cải cách hành chính; (5) thực 

hiện công khai chủ trương, chính sách về cải cách hành chính; (6) những giải pháp 

chỉ đạo điều hành của lãnh đạo địa phương trong cải cách hành chính. Điểm số tối 

đa của lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính là 17 điểm. 

Việc triển khai cải cách hành chính được gắn liền với công tác chỉ đạo, điều 

hành cải cách hành chính và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương. 

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các xã trong năm 2017 đạt kết 

quả tích cực, là nội dung quan trọng quyết định đến Chỉ số cải cách hành chính. Cao 

nhất ở Chỉ số thành phần này là các xã Bình Triều, Bình Trị, Bình Nam, Bình Minh, 

Bình Dương, Bình Hải, Bình Chánh; đây là những địa phương đã có nhiều cố gắng, 

nỗ lực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. 
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Bảng 03: Các xã, thị trấn đứng đầu Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, 

điều hành cải cách hành chính 

STT 
Các xã, 

thị trấn 

Kế 

hoạch 

CCHC 

Mức độ 

hoàn 

thiện 

KH 

CCHC 

Thực 

hiện tự 

kiểm tra 

CCHC 

Báo cáo 

CCHC 

Công 

khai chủ 

trương, 

chính 

sách 

CCHC 

Giải 

pháp chỉ 

đạo, 

điều 

hành 

CCHC 

1 Bình Chánh 2 2 1 3 2 2 

2 Bình Trị 2 1 3 2 2 2 

3 Bình 

Dương 
2 1 3 2 2 2 

4 Bình Minh 3 2 1 2 2 2 

5 Bình Triều 2 1 3 3 2 3 

6 Bình Hải 3 2 3 2 2 2 

7 Bình Nam 3 2 1 2 2 2 

 

 

Biều đồ 04: Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 
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Các xã, thị trấn có điểm Chỉ số thành phần Công tác chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính thấp là những xã đứng ở nhóm cuối bảng Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2017; đó là các xã Bình Quế, Bình Giang, Bình Định Bắc. Việc Chỉ số thành 

phần công tác chỉ đạo, điều hành còn thấp do các địa phương chậm trễ trong ban 

hành kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch không đầy đủ 06 nội dung của công tác 

CCHC, chưa thực hiện đảm bảo chế độ báo cáo, chưa thực hiện tốt việc công khai 

chủ trương, chính sách về cải cách hành chính, chưa có sáng kiến, giải pháp thiết 

thực và chưa tổ chức sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính. 

Bảng 04: Các xã có Chỉ số thành phần Công tác chỉ đạo, điều hành cải 

cách hành chính thấp nhất 
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2 Bình Giang 1 1 1 2 2 2 

3 Bình Định 
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Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các địa 

phương trong năm 2017 đã đạt kết quả nhất định, qua đó thể hiện được sự quan tâm, 

chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương 

trong việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác đôn 

đốc, theo dõi thực hiện các nội dung cải cách hành chính và tổ chức hội nghị sơ kết, 

tổng kết công tác cải cách hành chính. 

 Chỉ số thành phần Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các 

xã, thị trấn năm 2017 đạt kết quả thấp hơn năm 2016, giá trị trung bình Chỉ số thành 

phần này năm 2017 là 63,9%, giảm 4,42% so với năm 2016. Chỉ số thành phần này 

rất quan trọng trong 8 lĩnh vực đánh giá Chỉ số, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương 

chưa được thể hiện và phát huy rõ nét.  

2.2. Chỉ số thành phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  

Chỉ số thành phần này gồm 2 tiêu chí là: (1) thực hiện rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật do địa phương ban hành, sửa đổi hàng năm; (2) thực hiện quy trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Điểm tối đa của lĩnh vực Hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật là 5 điểm. 

Kết quả thực hiện hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các 

xã, thị trấn năm 2017 so với năm 2016 có sự thay đổi đáng kể khi giá trị trung bình 
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của lĩnh vực này năm 2017 đạt 39,09%, giảm 45,51% so với 85%, của năm 2016. 

Các đơn vị đều đạt Chỉ số thành phần ở lĩnh vực này từ 40%. Bình Quế là xã có chỉ 

số thành phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thấp nhất ở mức 20%. 

 
 

Biều đồ 05: Chỉ số thành phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật 

Chỉ số thành phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm các 

tiêu chí: Xã thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND xã 

ban hành; Thông qua rà soát phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 

lực, văn bản hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ…, từ đó xử 

lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý; Đối chiếu việc 

thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị theo quy định 

UBND tỉnh… 

2.3. Chỉ số thành phần Cải cách thủ tục hành chính 

Gồm 3 tiêu chí là: (1) thực hiện báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính định kỳ; (2) rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính; (3) thủ tục hành 

chính được niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận TN&TKQ; (4) 

việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Điểm số 

tối đa của lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính là 9 điểm. 
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Biểu đồ 06: Chỉ số thành phần Cải cách thủ tục hành chính 

Giá trị trung bình ở lĩnh vực này của các các xã, thị trấn là  96.46% đạt giá 

trị trung bình cao thứ 02 trong số 08 lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính năm 

2017. Ở lĩnh vực này có 18/22 đơn vị đạt Chỉ số thành phần này từ 90% trở lên. Có 

Chỉ số thành phần lĩnh vực này thấp nhất là 04 xã Bình Đào (88,89%), Bình Minh 

(88,89%), Bình Quế (83,33%), Bình Giang (83,33%) do thực hiện báo cáo hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính không đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định, 

niêm yết không đầy đủ hoặc không đúng quy định thủ tục hành chính tại Bộ phận 

TN&TKQ. 

2.4. Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa 

Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa được đánh giá trên 06 tiêu chí 

là: (1) xây dựng và cập nhật các văn bản triển khai thực hiện cơ chế một cửa; (2) điều 

kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; (3) thực hiện theo dõi, cập nhật, quản lý 
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hồ sơ tiếp nhận và giải quyết; (4) tỉ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo theo cơ chế 

một cửa; (5) tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn; (6) thực hiện chế độ phụ cấp đối với 

công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Điểm số tối đa của lĩnh vực thực hiện cơ 

chế một cửa là 24 điểm. 

Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa năm 2017 

là 81,91% cao hơn so với năm 20164. Việc giá trị trung bình Chỉ số thành phần này 

cao hơn so với năm 2016 là sau khi tiến hành kiểm tra công tác CCHC hằng năm, 

các địa phương đều nhận thấy những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã nêu ra đồng thời 

chỉ đạo cho các bộ phận thực hiện việc viết phiếu biên nhận, hướng dẫn lập hồ sơ, 

phiếu luân chuyển hồ sơ; cập nhật đầy đủ việc giải quyết TTHC trên sổ theo dõi và 

trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện đạt trên 80% số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp xã; đảm bảo việc tập hợp, bảo quản và lưu trữ hồ sơ trên 

các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa; thực hiện được chế độ phụ cấp theo quy định 

đối với công chức làm việc tại bộ phận một cửa...  

 

Biểu đồ 07: Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa 

                                           
4 Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa năm 2016 là 68,18%. 
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Trong năm 2017, có 06 đơn vị có Chỉ số thành phần lĩnh vực này trên 90% 

là các xã: Hà Lam, Bình Trị, Bình Trung, Bình Triều, Bình Nam, Bình Tú; đây là 

những địa phương đã thực hiện cơ bản cơ chế một cửa: các văn bản triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa tại địa phương được ban hành đầy đủ (Quyết định thành lập, 

Quy chế tổ chức và hoạt động, quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý hồ 

sơ của Bộ phận TN&TKQ), Có Chỉ số thành phần lĩnh vực này dưới 71% là 03 xã: 

Bình Quế, Bình Định Nam, Bình Định Bắc; do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, 

chưa đảm bảo diện tích tối thiểu 40m2 (Bình Phú, Bình Nguyên, Bình Quế, Bình 

Định Bắc), chưa có sự cập nhật, điều chỉnh văn bản triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa tỷ lệ % giữa hồ sơ được giải quyết đúng quy định so với tổng số hồ sơ đã tiếp 

nhận trong năm dưới 75%.  

Mức độ đánh giá qua điều tra xã hội học đối với tiêu chí “Chất lượng phục 

vụ tại Bộ phận TN&TKQ” có giá trị trung bình đạt được là 85,86%, có 03 đơn vị đạt 

tỷ lệ đánh giá trên 90% là Bình Đào, Hà Lam, Bình Triều. 

2.5. Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy  

Chỉ số thành phần này có 3 tiêu chí: (1) xây dựng và thực hiện quy chế làm 

việc của UBND xã, thị trấn; (2) xây dựng quy chế làm việc giữa các bộ phận chức 

năng trong nội bộ cơ quan với thôn, tổ dân phố; (3) xây dựng đầy đủ kế hoạch công 

tác hàng tháng. Điểm tối đa của lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy là 7 điểm. 

 

 

Biểu đồ 08: Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy 
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Năm 2017 giá trị trung bình của Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy 

là 98,05%, trong đó có rất nhiều đơn vị đạt điểm số tối đa ở Chỉ số thành phần này.  

2.6. Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công chức 

Chỉ số thành phần này được đánh giá trên 4 tiêu chí: (1) tỷ lệ cán bộ, công 

chức đạt chuẩn chuyên môn; (2) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; (3) kết quả 

thực hiện đánh giá cán bộ, công chức; (4) nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức. Điểm tối đa của lĩnh vực này 

là 13 điểm. 

Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần này đạt 93,01% (năm 2016 đạt 

84,97%) và cùng với Chỉ số thành phần “Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông” và “Cải cách thủ tục hành chính”, “cải cách tổ chức bộ máy”, “hiện đại hóa 

nền hành chính” là 04 Chỉ số đạt giá trị trung bình trên 80%; trong đó có 19 đơn vị 

đạt Chỉ số thành phần này trên 90%, 03 đơn vị có Chỉ số thành phần này dưới 90% 

là các xã Bình Chánh, Bình Giang, Bình Hải. 

 

 

Biểu đồ 09: Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
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- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: có thông báo của Sở Nội vụ 

không chấp hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng (trừ 01 điểm). 

- Kết quả thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức: có cán bộ, công chức 

bị xử lý kỷ luật trong năm (trừ 01 điểm). 

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời gian làm việc của 

cán bộ, công chức: không có văn bản triển khai nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo 

đức công vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị (trừ 01 điểm). 

Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức có 01 tiêu chí về mức độ đánh giá chất lượng công chức được tính điểm qua 

điều tra xã hội học. Tiêu chí tổng hợp được xác định thông qua các tiêu chí thành 

phần về: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (được xác định ở các mức tốt, khá, trung 

bình, kém); tinh thần trách nhiệm đối với công việc (được xác định ở các mức tốt, 

khá, trung bình, kém); thái độ phục vụ của đội ngũ công chức (được xác định ở các 

mức tốt, khá, trung bình, kém); tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá 

nhân của công chức (được xác định ở các mức tương đối phổ biến, phổ biến, có một 

ít, không có). Căn cứ vào chất lượng của từng tiêu chí thành phần sẽ tổng hợp để xác 

định chất lượng đội ngũ công chức của từng đơn vị. Kết quả điều tra xã hội học tiêu 

chí “Chất lượng công chức” năm 2017 thì 22 xã, thị trấn đều đạt kết quả trên 80%. 

Bình Triều nhận được kết quả tốt nhất điều tra xã hội học đánh giá về chất lượng 

công chức với tỷ lệ điểm số đạt được 86,01%. 

2.7. Chỉ số thành phần cải cách tài chính công 

Chỉ số thành phần cải cách tài chính công gồm có 03 tiêu chí thành phần: 

Tiêu chí thứ 01: Việc xây dựng và cập nhật kịp thời quy chế chi tiêu nội bộ, 

quy chế quản lý tài sản công; 

Tiêu chí thứ 02: Việc tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ nguồn kinh phí 

tiết kiệm được; 

Tiêu chí thứ 03: Thực hiện công khai tài chính định kỳ (quý, 06 tháng, năm) 

và chấp hành các quy định về chi tiêu tài chính; 

Giá trị trung bình Chỉ số thành phần cải cách tài chính công năm 2017 là 

71,43% (năm 2016 là 67,21%), cao hơn 4,22% so với năm 2016. Các xã, thị trấn đạt 

chỉ số thành phần chưa cao là do chưa xây dựng, cập nhật quy chế quản lý tài sản 

công; chưa công khai tài sản; không thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính định 

kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm và các quy định về chi tiêu tài chính. 
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Biểu đồ 10: Chỉ số thành phần cải cách tài chính công 

2.8. Chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính 

Chỉ số thành phần này được đánh giá trên 04 tiêu chí: (1) trang bị máy tính 

cho cán bộ, công chức; (2) sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc; (3) thực hiện 

nối mạng Internet; (4) triển khai ứng dụng các phần mềm CNTT trong quản lý, xử 

lý công việc. Điểm tối đa lĩnh vực này là 8 điểm. 
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Biểu đồ 11: Chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính 

Chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính năm 2017 có giá trị trung 

bình 85,23% (năm 2016 là 81,82%). Cao hơn so với năm 2016 là 3,41%. Kết quả 

này ghi nhận sự nỗ lực các địa phương trong việc quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư 

trang bị máy tính, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, sử dụng 

mạng nội bộ để trao đổi công việc, cơ bản đảm bảo việc thi hành công vụ của cán 

bộ, công chức.  
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PHẦN III 

KẾT LUẬN 

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Nhận xét chung 

Là năm thứ hai triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 

và Kế hoạch số 817/KH-UBND, ngày 06/9/2016 của UBND huyện Thăng Bình về 

việc triển khai Chương trình số 07-CTr/HU ngày 22/8/2016 của Huyện ủy Thăng 

Bình 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, việc triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 

tiếp tục có nhiều thuận lợi, do các xã, thị trấn đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm 

triển khai trong thời gian qua. Mặt khác, có sự kế thừa kết quả, phương pháp, cách 

thức tiến hành, đặc biệt là nhận thức về vai trò ý nghĩa của Chỉ số cải cách hành chính 

trong quản lý quá trình cải cách hành chính đã được nâng lên, do vậy kế hoạch được 

triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian quy định. 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 cho thấy kết quả đạt được của các xã, 

thị trấn có xu hướng đồng đều hơn, khoảng cách giữa các địa phương cũng thu hẹp 

hơn. Kết quả này cho thấy người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm 

hơn đến công tác cải cách hành chính so với các năm trước đây. Bằng việc đẩy mạnh 

công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực hơn để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện Chỉ số cải 

cách hành chính. 

Tuy nhiên, Chỉ số cải cách hành chính ở một số địa phương tiếp tục có giá trị 

trung bình thấp ở một số tiêu chí thành phần: công tác chỉ đạo điều hành; hoàn thiện 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật… điều này thể hiện kết quả đạt được trong các 

lĩnh vực này vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là đối với công tác chỉ đạo điều hành 

cải cách hành chính; kết quả này thể hiện việc lãnh đạo một số địa phương, nhất là 

người đứng đầu chưa tập trung lãnh đạo, điều hành, chưa thể hiện hết trách nhiệm 

của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại 

địa phương; ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện cải cách hành chính của huyện cũng 

như chưa đáp ứng được mong muốn của người dân và xã hội đối với cơ quan hành 

chính. 

2. Ưu điểm và hạn chế 

2.1. Ưu điểm 

Việc tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm được các xã, thị trấn tiến hành 

nghiêm túc. Phần lớn các địa phương đã cung cấp tài liệu kiểm chứng và báo cáo 

giải trình đối với các nội dung không có tài liệu kiểm chứng làm cơ sở cho công tác 

thẩm định Chỉ số cải cách hành chính. Công tác thẩm định được tổ chức khẩn trương, 

nghiêm túc, từng lĩnh vực được giao cho các cơ quan chuyên môn thẩm định độc lập 

theo chức năng, nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 

08/6/2015 của UBND huyện để UBND huyện có cơ sở quyết định điểm đánh giá đối 
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với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn 

một cách khách quan, công bằng, chính xác. 

Kết quả thực hiện cho thấy các xã, thị trấn triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ cải 

cách hành chính, đặc biệt một số đơn vị, địa phương đã nổ lực thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính như Bình Trị, Bình Phú, 

Bình Phục, Bình Lãnh, Bình An... 

2.2. Hạn chế 

Một số xã, thị trấn vẫn chưa thực sự quan tâm đến triển khai các nội dung cải 

cách hành chính. Chỉ số cải cách hành chính vẫn chưa được coi là công cụ trong quản 

lý công tác cải cách hành chính, do vậy chưa có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời để 

chấn chỉnh, cải thiện những điểm còn hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Chỉ số cải 

cách hành chính hằng năm. 

Công tác tự đánh giá, chấm điểm còn mang tính cảm tính, thiếu chính xác, 

giải trình thiếu thuyết phục ở một số địa phương nên sau khi rà soát, thẩm định đã có 

sự chênh lệch lớn giữa điểm tự chấm và điểm đánh giá của UBND huyện. Vẫn còn 

một số địa phương chậm trễ trong việc triển khai, báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, 

thiếu tài liệu kiểm chứng, việc giải thích cách đánh giá, chấm điểm đối với tiêu chí, 

tiêu chí thành phần còn chung chung, chưa rõ ràng, thuyết phục. Việc bố trí kinh phí 

cho công tác cải cách hành chính nói chung và bố trí nguồn lực (con người, tài chính) 

nói riêng cho việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính vẫn chưa được quan 

tâm đúng mức. 

Việc triển khai cải cách hành chính tại một số địa phương chưa toàn diện, 

sâu sát, chưa bám sát mục tiêu và nhiệm vụ của huyện. 

Công tác thống kê, tổng hợp thuộc một số lĩnh vực quản lý nhà nước chưa 

được quan tâm đúng mức cho nên đã dẫn tới khó khăn, hạn chế, mất nhiều thời gian 

trong công tác thẩm định. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

Xác định Chỉ số cải cách hành chính đã được UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện chỉ đạo triển khai thực hiện một cách thường xuyên, thực chất, đảm bảo đo 

lường, lượng hoá kết quả triển khai cải cách hành chính hằng năm của các xã, thị 

trấn. Đây cũng được coi là nhiệm vụ thường xuyên, hằng năm của các xã, thị trấn 

trong thực hiện cải cách hành chính. Để thông tin kịp thời về kết quả Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2017, đồng thời rút kinh nghiệm triển khai xác định Chỉ số cải cách 

hành chính các năm tiếp theo được tốt hơn, phát huy vai trò tích cực của Chỉ số cải 

cách hành chính trong quản lý, quá trình triển khai cải cách hành chính, các xã, thị 

trấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiêm vụ, giải pháp sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính theo Kế 

hoạch số 817/KH-UBND, ngày 06/9/2016 của UBND huyện Thăng Bình về việc 

triển khai Chương trình số 07-CTr/HU ngày 22/8/2016 của Huyện ủy Thăng Bình 

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 



CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2017 

 

PAR INDEX 2017                                                                              24 

 

2016-2020. 

2. Tiếp tục triển khai Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 659/KH-UBND 

ngày 08/6/2015 của UBND huyện triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình để áp dụng cho năm 2018 và 

các năm tiếp theo. 

3. Tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền về kết quả Chỉ số cải cách hành 

chính trong phạm vi địa phương để nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đội 

ngũ cán bộ, công chức trong cải cách hành chính nhà nước và việc xác định Chỉ số 

cải cách hành chính hằng năm. Căn cứ kết quả đạt được năm 2017, phân tích, đánh 

giá để tìm ra nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của các cá nhân, 

đơn vị trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, 

đề xuất các giải pháp, biện pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch 

cải cách hành chính hằng năm để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cải cách 

hành chính, qua đó duy trì hoặc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của địa phương. 

4. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm 

phải bám sát nội dung từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bảng tổng hợp kết quả 

tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính theo Kế hoạch số 659/KH-UBND 

ngày 08/6/2015 của UBND huyện để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành 

chính tại địa phương, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính hàng năm. 

5. Các phòng, ban, các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn với Phòng 

Nội vụ trong triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm để 

kết quả Chỉ số cải cách hành chính được xác định chính xác, khách quan và được 

công bố đúng thời gian quy định. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực 

chất hơn, tránh nặng về thành tích, để kết quả điểm khách quan, chính xác, sát với 

tình hình triển khai và kết quả đạt được trong cải cách hành chính. 

6. Kịp thời rà soát, phản ánh, kiến nghị với UBND huyện (qua Phòng Nội 

vụ) những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định Chỉ số cải cách 

hành chính để kịp thời nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. 

Trên đây là báo cáo xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- BTV Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồng Quốc Cường 
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PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

CÁC XÃ, THỊ TRẤN QUA CÁC NĂM 
 

TT Xã, thị trấn 

Chỉ số CCHC qua các năm Giá trị trung 

bình của Chỉ số 

CCHC 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

1 Bình Phú 82.78 85.00 81.30 81.89 82.74 

2 Bình Trị 82.78 81.67 76.48 83.16 81.02 

3 Bình Chánh 83.89 85.00 76.61 78.46 80.99 

4 Bình Đào 75.00 80.00 83.52 82.63 80.29 

5 Bình Triều 69.44 79.44 82.53 86.01 79.36 

6 Bình Trung 77.78 79.44 76.46 79.96 78.41 

7 Bình Quý 76.11 83.89 77.06 74.89 77.99 

8 Bình Dương 72.78 82.78 76.51 79.71 77.95 

9 Bình Giang 81.11 81.11 76.03 73.50 77.94 

10 Bình Định Nam 77.78 78.89 74.90 75.94 76.88 

11 Bình Minh 71.11 75.56 76.25 80.00 75.73 

12 Bình Tú 65.00 78.33 77.65 81.89 75.72 

13 Bình Nguyên 71.11 72.78 76.10 79.19 74.80 

14 Hà Lam 68.89 66.67 81.95 80.52 74.51 

15 Bình Sa 68.89 67.78 80.10 77.96 73.68 

16 Bình Nam 65.00 70.00 74.48 81.81 72.82 

17 Bình Định Bắc 72.78 70.00 74.57 73.22 72.64 

18 Bình Hải 66.67 67.22 74.35 78.52 71.69 

19 Bình Lãnh 60.00 70.56 72.58 78.88 70.51 

20 Bình An 65.56 63.33 64.06 80.27 68.31 

21 Bình Quế 64.44 69.44 75.84 62.46 68.05 

22 Bình Phục 64.44 60.56 64.44 80.22 67.42 

Bảng 05: Kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính các xã, thị trấn qua 

các năm 
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Biểu đồ 12: Kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính các xã, thị trấn qua 

các năm   
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA 

NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ UBND HUYỆN VÀ CÁC XÃ, 

THỊ TRẤN 

I. VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
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II. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ TỔ CHỨC, CÔNG DÂN 

TRONG KHI GIAO DỊCH 
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III. VỀ CÔNG KHAI CÔNG VỤ
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IV. VỀ QUY TRÌNH 

 

 

V. VỀ THỦ TỤC 
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VI. VỀ THỜI GIAN 
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VII. VỀ PHÍ, LỆ PHÍ 
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VIII. VỀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT, GÓP Ý 
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IX. MỨC HÀI LÒNG CHUNG CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN 
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PHỤ LỤC 3 

CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo tham luận: Nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân 

chủ, công khai, minh bạch về tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo tham luận: Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động trên Cổng thông tin điện tử huyện, Portal thành viên UBND 

các xã, thị trấn và trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; 

3. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: Đổi mới công tác thông tin, tuyên 

truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thăng Bình; 

4. UBND xã Bình Trị báo cáo tham luận: Tăng cường công tác tự kiểm tra cải 

cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc và ý 

thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

5. UBND xã Bình Đào báo cáo tham luận: Tăng cường, phát huy vai trò của 

người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính tại địa phương; 

6. UBND xã Bình Tú báo cáo tham luận: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

7. UBND xã Bình Lãnh báo cáo tham luận: Cải cách hành chính tại UBND 

xã Bình Lãnh, thực trạng và giải pháp. 
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1. ĐƠN VỊ: PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN 

BÁO CÁO THAM LUẬN: NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ 

SỬ DỤNG TÀI SẢN, KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; THỰC 

HIỆN DÂN CHỦ, CÔNG KHAI, MINH BẠCH VỀ TÀI CHÍNH CÔNG, 

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ. 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo; 

Thưa quý vị đại biểu khách mời; 

Thưa toàn thể hội nghị! 

Được sự cho phép của chủ trì hội nghị, thay mặt Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, tôi xin phép báo cáo tham luận về “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử 

dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh 

bạch về tài chính công, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí” 

Kính thưa quý vị! 

Thực hiện Luật quản lý tài sản công số 15/2017/QH 14 quy định về quản lý 

nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và 

nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử duṇg tài 

sản công; Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí ngày 26/11/2013; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 

88/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 84/2014/NĐ-CP; Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của 

Bộ Tài chính về hướng dẫn bồi thường thiệt hại, xử lý, kỷ luật, xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình tổng thể của 

Chính phủ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí  

Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện đã được phổ biến, quán triệt Luật quản lý tài sản công, chế độ quản lý, sử 

dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

trong việc quản lý, sử duṇg tài sản công; Luật phòng chống tham nhũng, Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cơ quan, đơn vị và CBCC đã nâng cao 

tinh thần tránh nhiệm và có những chuyển biến tích cực; góp phần tăng cường 

hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý tài sản cũng như thực hiện tốt công tác thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí,  

Trong những năm qua huyện Thăng Bình đã triển khai thực hiện một số nội 

dung như: 

1- Chế độ sử dụng xe và tài sản công:  

Trong công tác tham mưu quản lý điều hành ngân sách quản lý tài sản 

phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các Ban, Ngành, 

đoàn thể, các địa phương đơn vị trực thuộc huyện quản lý thực hiện nghiêm về 

quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền 

và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử duṇg 

tài sản công;  thực hiện nghiêm Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử 
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dụng phương tiện đi lại là xe ô tô; chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ 

công tác trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được 

ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban 

Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước   

 2- Về công tác tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

2.1- Công tác tuyên truyền: 

- Mở các chuyên mục về thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí phát 

sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. 

- Duy trì giao ban đầu tuần tại UBND huyện để các cơ quan báo cáo tiến độ 

công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần đến, qua đó cũng nắm bắt việc tổ 

chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan đơn vị. 

- Kết hợp với thực hiện cuộc vận động ‘‘Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh’’, các cơ quan đơn vị thường xuyên tuyên truyền lồng ghép 

trong các cuộc hội nghị, sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể với 100% đảng viên, các 

bộ, công chức tham dự. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt Kết luận số 21/KL-TW của 

Trung ương Đảng, Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và các quy định về 

thực hiện phồng chống tham nhũng đã được quan tâm triển khai sâu rộng đến cán 

bộ công chức viên chức và nhân dân trong toàn huyện, qua đó tạo được sự chuyển 

biến về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân.  

 2.2-Những biện pháp chỉ đạo, điều hành, đã triển khai thực hiện.            

 Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 88/2014/TT-BTC ngày 

10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/2014/NĐ-CP; 

Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

bồi thường thiệt hại, xử lý, kỷ luật, xử phạt hành chính trong lĩnh vực thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí ; Chương trình tổng thể của Chính phủ và thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 838/QĐ-UBND 

ngày 17/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Chương trình hành động thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đó UBND huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các 

cơ quan ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã thị trấn triển khai xây dựng 

và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của ngành, 

lĩnh vực phụ trách . Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị đã cơ bản xây dựng chương 

trình, kế hoạch ngàn, lĩnh vực thuộc mình quản lý. 

 Bên cạnh đó, UBND huyện Thăng Bình đã tổ chức lồng ghép nội dung trên 

vào các cuộc hội nghị để triển khai thực hiện và hằng năm có văn bản chỉ đạo các 

đơn vị dự toán trực thuộc, UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt nội dung 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 Hằng năm, huyện đã ban hành một số văn bản về công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí: 
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- Ban hành một số chủ trương biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện để các đơn 

vị có cơ sở thực hiện. 

 - UBND huyện có văn bản chỉ đạo các ngành địa phương, đơn vị thực hiện 

tiết kiệm chi ngân sách theo chỉ đạo chung của TW, tỉnh. 

2.3- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước, công quỹ, tài sản. 

 - Hằng năm, UBND huyện ban hành Quyết định công khai chi tiết dự toán 

và công khai số báo cáo quyết toán cho tất cả địa phương đơn vị. 

- Công khai các dự án quy hoạch trên pano tại các điểm quy hoạch, công 

khai các khoản thu phí, lệ phí, Công khai đền bù, giải phóng mặt bằng, công khai 

các dự án đầu tư xây dựng, công khai kế hoạch sử dụng đất … 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  

(giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí cho các đơn 

vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 22 đơn vị hành chính xã, thị trấn theo 

Nghị định 16/NĐ-CP và Nghị định 130/NĐ-CP của Chính phủ) 

- Đối với các xã – thị trấn: UBND huyện đã chỉ đạo 100% UBND các xã, 

thị trấn thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách hằng năm theo quy 

định. 

2.4- Kết quả THTK, CLP quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước năm 

2017: 

  - Thực hiện tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động để cải cách tiền lương: 12,941 

tỷ đồng ; Tiết kiệm thêm 10% kinh phí hoạt động 6 tháng cuối năm theo chỉ đạo 

của TW, tỉnh: 4,445.399 tỷ đồng; Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để bổ 

sung vốn đầu tư công: 46,87 tỷ đồng 

- Tiếp khách, hội nghị: Thực hiện Chỉ thị số 26/2006/CT- CP ngày 01/8/2006 

của Chính phủ, Công văn số 20-CV/TW ngày 14/7/2006 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng; Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND 

tỉnh về quy định chế độ công tác phí và hội nghị phí, UBND huyện Thăng Bình 

cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan ban, ngành, đoàn thể chi tiêu chặt chẽ ngân sách 

Nhà nước trong việc tổ chức hội nghị, lễ hội, tiếp khách; có nội dung thiết thực, 

hiệu quả; các thành phần tham dự là những người trực tiếp có liên quan. Nghiêm 

cấm không được sử dụng ngân sách Nhà nước để chi vào việc liên hoan, quà cáp 

trong dịp lễ, tết, đối với chi tiếp khách phải được xây dựng trong quy chế chi tiêu 

nội bộ phải được thông qua tại hội nghị CBCC trên tinh thần hết sức tiết kiệm và 

hạn chế .  

 - Tiết kiệm nhiên liệu: UBND huyện Thăng Bình đã có chủ trương nghiêm 

cấm sử dụng xe công vào mục đích cá nhân; đưa, đón cán bộ, công chức không 

đúng tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 
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 - Cước phí điện thoại: Khoán cước phí điện thoại hằng tháng cho cán bộ 

lãnh đạo theo chức vụ, nhiệm vụ đúng quy định của Chính phủ, giảm một phần 

gánh nặng cho ngân sách địa phương. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách trong việc 

cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài, đi các tỉnh, huyện bạn để tham quan 

học tập về các lĩnh vực đầu tư, du lịch, thương mại và các dịch vụ khác, ngân sách 

chỉ hỗ trợ một phần cho các đối tượng theo quy định, không bao cấp chi phí cho 

các đoàn đi công tác. 

 2.5-Trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN, tài sản Nhà nước:   

   Từ khi triển khai Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; các cơ quan, Ban, Ngành, địa phương, đơn vị đã tiến hành rà soát các dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản, lập danh sách các dự án cần tạm dừng hoặc chấm dứt đầu 

tư:  

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: nếu phương án đầu tư không đạt  yêu cầu 

về quy hoạch, kỹ thuật, nguồn vốn..,không mang lại hiệu quả thì kiên quyết không 

đầu tư. 

- Đối với dự án đang đầu tư: Căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, rà soát, tính 

toán nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung giải pháp kỹ thuật, quy mô trên nguyên 

tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án. 

Trong đấu thầu xây dựng cơ bản huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư phải thực 

hiện nghiêm Luật đấu thầu, thực hiện công khai, minh bạch. 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định, tăng cường 

công tác giám sát của nhân dân. 

Nâng cao sự phối, kết hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan trong việc 

thực hiện các biện pháp tạo nguồn và lồng ghép nguồn vốn để triển khai thực hiện 

dự án có hiệu quả, dành một phần vốn để trả nợ khối lượng.  

Đối  với  việc mua sắm trang, thiết bị luôn đặt yêu cầu phải xuất phát từ 

thực tế và thực sự bức xúc; tổ chức khảo sát giá, đấu thầu mua sắm công khai, rõ 

ràng, minh bạch theo quy định và qua thẩm định giá để mở thầu (hiện tại thực 

hiện đúng theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 

năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

Nghị định 63/NĐ-CP của Chính phủ..).  

Trong công tác thẩm định đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017: 

- Đã thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 117gói thầu giá trị theo đề nghị 

Chủ đầu tư 33,307tỷ đồng, giá trị thẩm tra phê duyệt 33,174 tỷ đồng, giảm so với 

chủ đầu tư đề nghị: 0,133 tỷ đồng 

- Đã thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành: 37 công 

trình; Giá trị dự toán được duyệt 98,5 tỷ đồng, giá trị theo đề nghị Chủ đầu tư 87,6 

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=43/2013/QH13&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=63/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1


BÁO CÁO THAM LUẬN 

 

PAR INDEX 2017 41 

tỷ đồng, giá trị thẩm tra phê duyệt 86,5tỷ đồng, giảm so với chủ đầu tư đề nghị: 

1,1tỷ đồng. 

2.6- Trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản: 

   Căn cứ vào tình hình sử dụng đất tại địa phương UBND huyện đã chỉ đạo 

các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát lại tình hình sử dụng đất của các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện kém hiệu quả để đề nghị tỉnh thu hồi và điều chỉnh, 

thay đổi mục đích sử dụng nhằm để sử dụng đất có hiệu quả tránh tình trạng lãng 

phí tài nguyên đất, đồng thời thực hiện tốt việc khai thác quỹ đất theo qui hoạch 

để tạo nguồn tài chính đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và bố trí một phần vốn để 

trả nợ XDCB. Huyện không ban hành cơ chế, chính sách được nên đã thực hiện 

các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng các Cụm công nghiệp.   

 2.7-Công tác đào tạo, quản lý, sử dụng nguồn lao động:  

 Xây dựng quy chế quản lí chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, 

nhằm phát huy hết năng lực và sở trường của người lao động, tránh lãng phí nguồn 

nhân lực hiện có. Việc tuyển dụng lao động phải xuất phát từ nhu cầu và đáp ứng 

được yêu cầu về trình độ chuyên môn; thực hiện tinh giản biên chế đối với cán 

bộ, công chức không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chuyên 

môn. Tăng cường quản lý lao động bằng các quy chế và nội quy cơ quan, thực 

hiện “Tám giờ làm việc có chất lượng và hiệu quả” trong cán bộ, công chức, viên 

chức. Hiệu quả sử dụng lao động trong các cơ quan quản lý Nhà nước, chất lượng 

lao động tại các đơn vị đã được nâng lên.  

 2.9- Công tác kiểm tra đơn vị sử dụng ngân sách : 

Qua kiểm tra tình hình sử dụng dụng ngân sách tại các đơn vị dự toán thuộc 

huyện các đơn vị trường học, UBND các xã – thị trấn năm 2017 đã phát hiện và 

thu hồi các khoản chi không đúng chế độ đã thu hồi 255,682triệu đồng/ 45 đơn vị 

(đã nộp ngân sách huyện) 

Trên đây là báo cáo tham luận của Phòng Tài chính – Kế hoạch về Nâng 

cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước; thực 

hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công, thực hiện tiết kiệm chống 

lãng phí. 

Cuối cùng kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công 

tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!  
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2. ĐƠN VỊ: PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN 

BÁO CÁO THAM LUẬN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN, PORTAL 

THÀNH VIÊN UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN VÀ TRANG THÔNG TIN 

ĐIỆN TỬ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 334/UBND-NV ngày 16/4/2018 của UBND huyện 

Thăng Bình về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC UBND 

các xã năm 2017, Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Thăng Bình báo cáo như 

sau: 

 I. Thực trạng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện và các 

Portal thành viên.  

1. Cổng thông tin điện tử huyện 

- Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) huyện chính thức đi vào hoạt động 

từ tháng 07/2014 trên cơ sở Trang thông tin điện tử huyện. Để đáp ứng được nhu 

cầu truy cập ngày càng nhiều của người xem và bắt kịp với công nghệ thiết kế 

mới, ngày 22/1/2018, Phòng VHTT đã tham mưu nâng cấp Cổng TTĐT huyện 

với giao diện mới, thay đổi hoàn toàn giao diện cũ, bổ sung giao diện mobile phù 

hợp với các thiết bị smartphone, máy tính bảng,...bổ sung modul giấy mời họp có 

tính năng thông báo giấy mời tới địa chỉ email, lịch công tác cũng có sự thay đổi 

để thuận tiện cho người xem được dễ dàng hơn; tốc độ truy cập được cải thiện. 

- Cổng thông tin điện tử huyện đã tích cực phát huy có hiệu quả trong việc 

cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và điều hành của UBND huyện; các thông tin từng bước được đổi mới, 

bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần không nhỏ 

vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày 

càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Trung bình mỗi tháng có khoảng 75.000 lượt người truy cập, mỗi 

ngày trung bình 2.500 lượt người truy cập vào Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Cổng thông tin điện tử huyện luôn chú trọng, đảm bảo an toàn và an ninh 

thông tin là nhiệm vụ thường xuyên, không để bị mất, lộ, lọt bí mật Nhà nước 

hoặc sai phạm phải xử lý về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Dữ liệu được bảo 

đảm toàn vẹn, không có trường hợp mất mát gây ảnh hưởng đến hoạt động Cổng 

TĐTT huyện. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Quảng Nam khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận 

hành Cổng. 

- Hiện nay có trên 50 cộng tác viên tham gia gửi tin, bài, ảnh hoạt động cho 

Cổng thông tin điện tử huyện. Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, các địa 

phương đã có nhiều nỗ lực tích cực trong việc viết tin, bài, gửi hình ảnh đến Tổ 

biên tập Cổng TTĐT huyện để duyệt đăng bài. Cộng tác viên đưa tin kịp thời, chất 



BÁO CÁO THAM LUẬN 

 

PAR INDEX 2017 43 

lượng, phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa 

bàn huyện và các địa phương trong huyện.  

2. Cổng thông tin điện tử thành viên và trang thông tin điện tử các cơ 

quan, đơn vị 

- Các cổng TTĐT thành viên bước đầu thực hiện tốt chức năng là kênh 

thông tin chính thống của các xã, thị trấn; chất lượng tin, bài, hình ảnh đăng tải 

ngày càng được nâng lên, tương đối đa dạng. 

- Các địa phương đã củng cố thành lập Ban biên tập, đề ra quy chế hoạt 

động của đài và Cổng thông tin điện tử thành viên. 

- Cổng TTĐT thành viên các xã, thị trấn cơ bản đã đăng tải các nội dung 

theo quy định. Tiêu biểu như xã Bình Đào, Hà Lam, Bình Trị, Bình Trung, Bình 

Sa, Bình An. 

- Cán bộ, công chức các xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực trong việc viết tin, 

bài, hình ảnh để đăng tải lên Cổng TTĐT thành viên và gửi lên Cổng TTĐT huyện. 

Đặc biệt cán bộ, công chức ở xã Bình An, Bình Phục, Hà Lam, Bình Sa, Bình Hải, 

Bình Nam là cộng tác viên thường xuyên của Cổng TTĐT huyện. 

- Các địa phương cũng đã bố trí kinh phí để duy trì hoạt động Cổng TTĐT 

thành viên. 

- Trang thông tin điện tử của Phòng Nội vụ đã cơ bản được cập nhật cơ sở 

dữ liệu đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin của CBCCVC và người dân. Đã 

cung cấp đầy đủ thông tin trên các mục: Thông tin giới thiệu, Tin tức, văn bản (Tổ 

chức nhà nước, CCHC, thi đua – khen thưởng, tôn giáo, xây dựng chính 

quyền,…); Mở các chuyên mục theo từng thời điểm: Thi tuyển công chức cấp xã, 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

tuyển dụng công chức hành chính năm 2016,… Trung bình mỗi tháng có hơn 

9000 lượt truy cập đã góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của UBND 

huyện trong công tác cải CCHC, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền 

về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC 

của huyện trên bảng xếp hạng của tỉnh. 

- Các trang thông tin điện tử của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị huyện cơ bản cung cấp các thông tin cần thiết của đơn vị. 

3. Một số hạn chế: 

a. Cổng Thông tin điện tử huyện 

- Các thành viên Tổ Biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên thời 

gian tập trung xử lý tin, bài để đăng lên Cổng thông tin điện tử huyện còn ít, dẫn 

đến một số tin bài đăng chậm, giảm tính thời sự. 

- Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với 

Tổ Biên tập Cổng TTĐT huyện nên một số chuyên mục chưa đảm bảo thông tin 

như: Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, định hướng quy hoạch phát 

triển,... 



BÁO CÁO THAM LUẬN 

 

PAR INDEX 2017 44 

- Chuyên mục ý kiến của người dân vẫn chưa được triển khai. 

- Các văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện chưa được thường 

xuyên gửi về Cổng thông tin điện tử huyện để đăng tải;  

- Các hệ thống CNTT: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc; 

Dịch vụ công trực tuyến, phần mềm 1 cửa điện tử, phần mềm quản lý CBCCVC 

chỉ liên kết link trên Cổng, chưa có sự tích hợp đăng nhập 1 lần để sử dụng tất cả 

các hệ thống CNTT trên Cổng. 

- Nhuận bút trả cho cộng tác viên còn thấp nên việc thu hút cộng tác viên 

cộng tác viết tin, bài chưa nhiều. 

b. Cổng thông tin điện tử thành viên 

- Một số thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành viên chưa 

mang tính thời sự, chất lượng bài viết còn hạn chế. Một số chuyên mục nội dung 

quá cũ, một số chuyên mục không có bài viết. 

- Một số địa phương chưa thành lập BQL, đề ra quy chế hoạt động của Cổng 

TTĐT. 

- Kỹ năng viết, tin bài, quản trị Cổng TTĐT thành viên của cán bộ, công 

chức ở các địa phương còn hạn chế. 

- Một số địa phương chưa quan tâm đến việc bố trí kinh phí để duy trì hoạt 

động Cổng TTĐT. 

II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên Cổng thông tin điện tử 

huyện và Cổng thông tin điện tử thành viên 

1. Đối với Cổng TTĐT huyện: 

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan tích cực tham gia 

viết tin, bài. Nâng cao chất lượng tin, bài, dữ liệu trên Cổng TTĐT, đảm bảo đa dạng, 

phong phú, có hệ thống và đặc biệt phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. 

- Tiếp tục cập nhật những nội dung còn thiếu và mở các chuyên mục theo từng 

thời điểm 

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh 

đạo huyện để các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể dễ dàng tìm kiếm, khai thác các 

văn bản trên Cổng TTĐT huyện. 

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Cổng TTĐT huyện. 

2. Đối với các Cổng TTĐT thành viên 

- Bố trí kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động của cổng; nghiên cứu nâng cấp giao 

diện Cổng thông tin điện tử thành viên theo công nghệ mới. 

- Củng cố kiện toàn Ban biên tập, đề ra quy chế hoạt động Cổng TTĐT thành 

viên và nâng cao trách nhiệm ban biên tập trong việc phê duyệt tin bài, quản trị Cổng 

TTĐT thành viên bảo đảm hoạt động có hiệu quả. 
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- Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền kịp 

thời các công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy – HĐND - UBND – Các ban 

ngành đoàn thể ở địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; phản ánh kịp 

thời các sự kiện kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội trên địa bàn xã, thị trấn. 

- Nghiên cứu tạo lập các kênh thông tin còn thiếu và thực hiện cập nhật đầy 

đủ thông tin vào các kênh thông tin đã được tạo lập, thường xuyên cập nhật thông 

tin hoạt động của ngành, địa phương. 

- Luôn nắm thông tin và cập nhật tin tức kịp thời về các chế độ chính sách, 

việc quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với từng vấn đề cụ thể cho nhân dân. 

- Rà soát, bổ sung các văn bản chỉ đạo, điều hành (trừ văn bản mật) của địa 

phương được cập nhật lên Cổng TTĐT thành viên. 

- Thu hút cộng tác viên ở tại địa phương gửi tin, bài hoạt động. 

III. Đề xuất 

1. Đối với Cổng TTĐT huyện: 

- Tăng nhuận bút để chi trả cho cộng tác viên 

2. Đối với các Cổng TTĐT thành viên 

- Tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Ban biên tập 

Cổng thông tin điện tử thành viên các xã, thị trấn về các kỹ năng, nghiệp vụ biên 

tập, vận hành hiệu quả Cổng TTĐT. 

Trên đây là báo cáo của Phòng Văn hóa & Thông tin huyện, kính đề nghị 

UBND huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. 
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3. ĐƠN VỊ: ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH HUYỆN 

BÁO CÁO THAM LUẬN : ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THÔNG TIN, 

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH 

 

CCHC là một khâu đột phá để xây dựng nền hành chính trong sạch, vững 

mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính là 

cắt bỏ những quyền lực gây cản trở, nhũng nhiễu, làm rối loạn bộ máy hành chính, 

không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà quan trọng hơn là góp phần tích cực xây dựng bộ 

máy hành chính nhà nước các cấp trong sạch vững mạnh, đáp ứng lòng tin yêu 

của người dân, doanh nghiệp.  

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC của UBND huyện Thăng Bình năm 

2017, kể từ tháng 4.2017 Đài TT-TH huyện đã mở chuyên mục CCHC trong 

chương trình thời sự chiều Chủ nhật và phát lại sáng thứ hai hàng tuần trên sóng 

FM Đài huyện và trong chương trình phát thanh online hàng ngày trên trang thông 

tin điện tử Đài TT-TH huyện và Cổng TTĐT huyện Thăng Bình. Ngoài ra, phóng 

viên,  biên tập viên của Đài còn phản ánh công tác CCHC của huyện thông qua 

việc cộng  tác tin bài với Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam. Nội dung tập 

trung tuyên truyền là: Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC 

đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, của huyện. Các quan điểm, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.  

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính 

các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công 

lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đến từng cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan, đơn vị. Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của 

tỉnh, huyện về triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai 

đoạn 2016 - 2020. Công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện về công tác CCHC. Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC 

tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. Công tác rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả 

tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trên 

các lĩnh vực cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp tại các Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 22 xã, thị trấn. Tình 

hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước. Tồn tại, hạn chế trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC ở các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ 

phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Quy định của pháp luật về mối 

quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, 

tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách. 

Cụ thể, trong năm đã có nhiều bài viết biểu dương về thực hiện CCHC và 

đơn giản hóa Thủ tục hành chính ở một số cơ quan đơn vị như: Ứng dụng CNTT 
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trong kê khai nộp thuế và tổ chức đối thoại tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó 

khăn cho doanh nghiệp của Chi cục Thuế huyện; Cải tiến lề lối làm việc, thực 

hiện lễ tiết tác phong, thái độ tiếp xúc nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm 

giải quyết công việc đúng qui trình, qui định, đơn giản, thuận tiện, minh bạch tại 

Cơ quan công an huyện; Thực hiện ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, 

lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu ba vùng và điểm cầu trung tâm 

huyện của Phòng VHTT huyện; Gương sáng tạo trẻ trong công tác CCHC tại 

Phòng nội vụ huyện; Những kinh nghiệm từ công tác CCHC tại xã Bình Đào và 

một số địa phương trong huyện; Trách nhiệm người đứng dầu trong CCHC.... Phổ 

biến một số thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh, làm 

chứng minh nhân dân, đăng ký xe, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, các quyền lợi về 

tham gia BHXH, BHYT..... 

Để tuyên truyền tránh khô khan, nhàm chán, Ban BT của Đài đã phối hợp 

với các cơ quan liên quan soạn thảo nội dung dưới hình thức hỏi và đáp về những 

vấn đề người dân, các tổ chức đang quan tâm; trực tiếp phỏng vấn, trao đổi với 

những người đứng đầu các cơ quan liên quan khi có các nội dung liên quan đến 

thủ tục hành chính, qui phạm pháp luật.  

Với đối tượng tuyên truyền là cán bộ và nhân dân trong phạm vi của huyện, 

Đài đã lựa chọn những nội dung sát thực, gần gũi  để đăng tải và phát sóng. Hình 

thức tuyên truyền cũng rất đa dạng, cả phát thanh, truyền hình và viết bài đăng 

trên trang tin điện tử của Đài, Cổng TTĐT huyện với các thể loại tin, bài, phóng 

sự truyền hình, phóng sự phát thanh, ảnh… Riêng hệ thống phát thanh hàng ngày 

được tất cả 22 đài truyền thanh cơ sở trong huyện tiếp âm nghiêm túc.  

Ngoài ra, Đài huyện còn mở hộp thư Email cập nhật những thắc mắc, kiến 

nghị của người dân, của các tổ chức liên quan đến TTHC gửi về, và phối hợp với 

các phòng, ban liên quan để trả lời thấu đáo cho người dân. Trong quí IV/2017, 

ngoài việc duy trì tốt chuyên mục, Đài huyện tăng cường thời lượng và sản xuất 

thêm mỗi tuần 1 chương trình phát thanh tuyên truyền về các chủ trương, chính 

sách, cơ chế của tỉnh, của huyện về vùng đông nam tỉnh Quảng Nam và vùng 

đông huyện Thăng Bình, các vấn đề liên quan đến luật đất đai, giải thích cho nhân 

dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án 

trọng điểm tại vùng Đông. Các chương trình này gửi trực tiếp cho các Đài truyền 

thanh các xã vùng đông tuyên truyền, rất hiệu quả, được đông đảo nhân dân hoan 

nghênh.  

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác tuyên truyền về 

CCHC, nhưng thẳng thắn nhìn nhận rằng, kết quả của công tác tuyên truyền chưa 

tương xứng, chưa hay, chưa nhiều để tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và hành 

động về CCHC; nội dung tuyên truyền chưa sâu, chủ yếu là nêu những mặt tốt, 

tích cực, chưa mạnh dạn nêu những mặt yếu kém, hạn chế, chưa làm được hoặc 

các biểu hiện vi phạm chế độ chính sách, vi phạm đạo đức công vụ… Công tác 

phối hợp, thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông 

tin, truyền thông chưa thật sự đồng bộ, thường xuyên. Vẫn còn có trường hợp 
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người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự phối hợp với Đài trong 

tuyên truyền CCHC. 

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trong thời gian tới, 

ngoài việc duy trì thời lượng, chú trọng đến chất lượng và tính hấp dẫn các chuyên 

mục, bài viết khi phát sóng và đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và 

trang TTĐT của Đài TT-TH huyện và các Đài cơ sở, đề nghị UBND huyện hỗ trợ 

nguồn lực để tiến tới mở rộng các chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành 

chính trên Đài TT-TH huyện, Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử 

của Đài. Thiết lập mục hỏi – đáp và trả lời ý kiến của người dân về thủ tục hành 

chính của cơ quan, đơn vị. Đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường công tác 

phối hợp với Đài trong công tác tuyên truyền CCHC, nhất là giải thích, trả lời các 

ý kiến của công dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị mình để công 

tác Tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn. 
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4. ĐƠN VỊ: UBND XÃ BÌNH TRỊ 

BÁO CÁO THAM LUẬN: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TỰ KIỂM 

TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG 

HÀNH CHÍNH, LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ Ý THỨC, TRÁCH NHIỆM PHỤC 

VỤ NHÂN DÂN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

 

Kính thưa: Chủ trì hội nghị! 

Kính thưa toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị. 

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến chủ trì hội nghị, cùng tất cả quý vị đại biểu 

lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. 

Được sự thống nhất, cho phép của hội nghị. Tôi xin thay mặt UBND xã Bình 

Trị báo cáo tham luận về nội dung “ Tăng cường công tác tự kiểm tra cải cách hành 

chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc và ý thức, trách nhiệm 

phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã”  

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Năm 2017, công tác cải cách hành chính tiếp tục được địa phương chỉ đạo chặc 

chẽ, triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên các lĩnh vực theo quy định, luôn nhận 

được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy – UBND huyện và Phòng Nội 

vụ huyện Thăng Bình. Trong thời gian qua, địa phương đã duy trì và phát huy kết 

quả đạt được trong các năm trước, công tác cải cách hành chính đã góp phần quan 

trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cũng cố lòng 

tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Một số kết quả đạt được đó là: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính từng bước được 

nâng cao. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của 

các ngành, hoạt động cải cách thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả đáng 

khích lệ, về cơ bản đã giảm bớt được một số thủ tục không cần thiết mà trước đây 

quy định, giảm được phiền hà, tốn kém thời gian, công sức của tổ chức và công dân 

khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính Nhà nước. Đổi mới cách 

thức, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đổi mới và cải tiến về chế độ làm 

việc và quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, cũng như tinh thần, thái độ 

phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà 

nước với người dân và doanh nghiệp được cải thiện, thông qua một loạt các biện 

pháp như Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế “một cửa’, công khai 

hóa, minh bạch hóa các quy định về thủ tục hành chính, các TTHC thường xuyên 

được rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa nhằm thuận lợi tối đa cho người dân. 

- Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người 

lao động trong cơ quan về nội dung Chỉ thị 22/CT- UBND ngày 12/10/2012 của 

UBND Tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu 

quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị; Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 

hành chính các cấp, thông qua các hội nghị như: Hội nghị CBCC- NLĐ, tại các cuộc 

họp định kỳ của Đảng uỷ, Chi bộ, cơ quan, các cuộc họp giao ban; Hội nghị triển 
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khai nhiệm vụ của địa phương… nhằm xác định mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và 

tầm quan trọng về công tác này, theo đó để nhân dân phối hợp giám sát và CBCC-

NLĐ của cơ quan nâng cao hơn nữa nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mình 

trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công 

sở và xem đây là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá kết quả công tác cuối 

năm của CBCC- NLĐ trong cơ quan. 

- Đội ngũ CBCC- NLĐ của cơ quan đã thể hiện được chuẩn mực đạo đức về 

giao tiếp, ứng xử trong hoạt động công vụ, trong giao tiếp với các tổ chức, công dân; 

CBCC luôn giữ thái độ tôn trọng, lịch sự, tận tình hướng dẫn, trả lời những yêu cầu 

chính đáng của tổ chức, công dân trong phạm vi quyền hạn được giao. Trong giao 

tiếp với đồng nghiệp, CBCC thể hiện tinh thần phối hợp, đoàn kết, tạo điều kiện để 

cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, tạo 

điều kiện thuận lợi để công dân phản ánh đầy đủ, chính xác những ý kiến, kiến nghị, 

phân công cán bộ thực hiện ghi chép đầy đủ những thông tin để tham mưu lãnh đạo 

giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng 

quy định của pháp luật. Trong thực thi công vụ CBCC luôn đeo thẻ theo quy định; 

phòng làm việc có bảng ghi rõ tên phòng chuyên môn, họ tên, chức danh CBCC; việc 

sắp xếp, bố trí phòng làm việc được bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý. 

- Trên cơ sở các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh, UBND xã đã chỉ 

đạo, xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy định chế độ hội họp trong cơ quan. 

Trong đó, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, thực 

hiện phân công công việc cụ thể, rõ ràng đối với CBCC theo chức năng nhiệm vụ 

được giao. Việc thực hiện chế độ hội họp, thông tin báo cáo có sự chuyển biến, kịp 

thời đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, điều hành của cơ quan. 

Nhìn chung, việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc và ý 

thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan trong 

thời gian qua đã chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa lớn. Thực tế cho thấy, việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đã giúp hiệu quả công việc trên các lĩnh vực được 

nâng lên. Đặc biệt, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tự giác 

rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức 

trong thực thi công vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 

ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng văn hóa công chức, văn minh 

công sở. 

Kính thưa Hội nghị! 

Với nội dung “Tăng cường công tác tự kiểm tra cải cách hành chính, chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc và ý thức, trách nhiệm phục vụ 

nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức” tại cơ quan xã Bình Trị. Mặc dù đã có 

những chuyển biến tích cực, song bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số 

tồn tại, hạn chế đó là: 

- Công tác tự kiểm tra cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 

chính chưa được thực hiện thường xuyên, một số công chức chưa thật sự tự giác 

trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; trong quá trình thực hiện còn 

mang tính đối phó. 
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- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa sâu rộng, chưa thật sự lan tỏa 

trong đội ngũ CBCC và đại bộ phận nhân dân. Do đó, vẫn còn một bộ phận CBCC 

nhận thức chưa đầy đủ về nội dung, ý nghĩa của công tác CCHC nên còn hạn chế về 

thủ tục, kỹ năng hành chính cũng như cách tiếp cận người dân để giải quyết công 

việc. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân khi đi giải quyết công việc của mình liên 

quan đến thủ tục hành chính thường không trực tiếp đến Bộ phận một cửa để được 

người có trách nhiệm nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn mà thông qua tư vấn, môi 

giới…Còn e ngại góp ý phê bình khi hồ sơ bị giải quyết trễ hẹn hoặc không phản ánh 

các trường hợp bị trễ hẹn nhiều lần với lãnh đạo địa phương và đây cũng là nguyên 

nhân góp phần làm hạn chế việc phát hiện cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực. 

- Các quy định xử lý CBCC vi phạm về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, 

lề lối làm việc chưa cụ thể hoặc không có chế tài rõ ràng nên vẫn còn một bộ phận 

CBCC tại đơn vị thực hiện chưa nghiêm. 

Thưa toàn thể hội nghị ! 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tự kiểm tra cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân 

của đội ngũ cán bộ, công chức” trong thời gian đến, UBND xã Bình Trị đề ra một số  

nhiệm vụ, giải pháp sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 22 của UBND 

tỉnh Quảng Nam và Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định hiện hành của 

Trung ương, của tỉnh, của huyện về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo 

đức công vụ, văn hóa công sở, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính 

để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCC. 

- Tăng cường vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu trong việc chỉ 

đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kỷ cương, kỷ 

luật hành chính của đơn vị mình; có biện pháp theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ 

phận chuyên môn, động viên CBCC nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực 

hiện các quy định của Chỉ thị 22 và Chỉ thị 26. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện nhiệm vụ của CBCC thuộc thẩm quyền 

quản lý;   

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản, nhất là nội quy, quy chế,… 

bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại đơn vị. Công khai, minh bạch mọi hoạt 

động trong cơ quan. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tác phong, lề lối làm việc, đảm 

bảo nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. 

Trên đây là báo cáo tham luận của UBND xã Bình Trị về “Tăng cường công 

tác tự kiểm tra cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối 

làm việc và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức” 

tại cơ quan xã Bình Trị. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu lãnh đạo, các 

đồng chí tham dự hội nghị mạnh khỏe và hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt 

đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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5. ĐƠN VỊ : UBND XÃ BÌNH ĐÀO 

BÁO CÁO THAM LUẬN: TĂNG CƯỜNG, PHÁT HUY VAI TRÒ 

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Thực hiện Công văn số 334/UBND-NV của UBND huyện Thăng Bình về 

việc báo cáo tham luận tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC UBND các xã, thị trấn 

năm 2017. UBND xã Bình Đào báo cáo tham luận: “Tăng cường, phát huy vai trò 

của người đứng đầu trong thực hiện CCHC tại địa phương” như sau: 

Cải cách hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được xác 

định là khâu đột phá trong Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 

21, nhiệm kỳ 2016-2020. Việc chỉ đạo triển khai CCHC được Đảng bộ và chính 

quyền địa phương quan tâm tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt trong 

hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, không 

ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng suất, chất lượng, hiệu quả trong thực 

thi công vụ, tính minh bạch và thái độ phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân và tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần thúc 

đẩy kinh tế xã hội địa phương. Đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang 

nền hành chính phục vụ. Trong các năm qua Bình Đào là địa phương thực hiện 

tốt các nội dung của công tác CCHC, kết quả đó là sự tập trung của cả hệ thống 

chính trị, trách nhiệm từng cán bộ, công chức, vai trò của công tác tham mưu, 

trong đó có yếu tố “Tăng cường, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực 

hiện CCHC tại địa phương” là yếu tố quan trọng trong công tác CCHC của địa 

phương. 

Năm 2017, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, chất 

lượng, có hiệu quả chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, 

kế hoạch CCHC của UBND huyện và xã. Kế hoạch CCHC của UBND xã đã cụ 

thể hóa các nội dung quy định của Trung ương, tỉnh, huyện vào tình hình cụ thể 

của địa phương. 

Ngay từ đầu năm 2017, xã Bình Đào đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác 

CCHC, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, toàn diện trong công tác CCHC của 

địa phương. UBND xã xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm, khâu đột phá của xã; trên cơ sở đó địa phương tập trung chỉ đạo đổi mới căn 

bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công “rõ người, rõ việc, 

rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. 

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ 

người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết 

quả thực hiện CCHC; ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017, Kế hoạch tuyên 

truyền CCHC năm 2017; Tăng cường công tác “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực 

trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức”. Định kỳ hàng quý báo kết quả 

thực hiện công tác CCHC về UBND huyện, Đảng ủy xã, TTHĐND xã kết quả 

thực hiện công tác CCHC theo kế hoạch.  
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Về cải cách thể chế; cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa: Địa 

phương chỉ đạo quyết liệt, tập trung các giải pháp triển khai công tác cải cách thủ 

tục hành chính năm 2017 theo chỉ đạo của UBND huyện. Thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017. 

Tăng cường công tác phối hợp và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Tổ chức thực hiện việc khảo sát đo lường 

mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND xã. 

Thực hiện việc bố trí cán bộ công an xã phụ trách lĩnh vực hộ khẩu, nhân 

khẩu làm việc thường xuyên tại bộ phận Một cửa để giải quyết thủ tục hành chính 

cho công dân đồng thời thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-

BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế hướng dẫn thực 

hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký  khai sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi. 

Thực hiện việc niêm yết, công khai, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các thủ 

tục hành chính tại bộ phận Một cửa và trên Trang Thông tin điện tử của xã; địa 

chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân theo đúng quy 

định.  

Về xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức: Triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định 

hướng đến 2025. 

Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh những người hoạt động không 

chuyên trách đảm bảo đúng số lượng quy định và cơ cấu hợp lý.  

Kỷ cương hành chính, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức được quán triệt, 

chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức. Công tác kiểm tra, đôn 

đốc, nhắc nhở được tăng cường, kiên quyết trong công tác chỉ đạo điều hành chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến khá rõ nét trong 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đội ngũ cán bộ, công chức, đã có nhiều 

chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ. 

Về cải cách tài chính công: Triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành 

chính cấp xã. 

Tăng cường công tác kiểm tra; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài 

sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về 

tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 

Về hiện đại hóa hành chính: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công tác quản lý điều hành và hoạt động của UBND xã, tạo chuyển biến rõ nét 
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trong trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung CCHC. 

Triển khai thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office 

và phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử của xã. 

Năm 2017, xã Bình Đào đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện 

công tác CCHC với mục tiêu xuyên suốt là hướng tới nền hành chính phục vụ, 

hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương, ý thức 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm phục vụ nhân dân, tổ chức và cá 

nhân ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 

đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng và an ninh. 

Để triển khai thực hiện công tác CCHC tại địa phương trong thời gian đến 

cần tập trung thực hiện những giải pháp sau: 

Tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính phải là khâu đột phá quan 

trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường, phát 

huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác cải 

cách hành chính.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính 

sách của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; kịp thời 

phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương các tập thể, cá 

nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công 

chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, những hành vi tiêu cực, thái độ, tác 

phong làm việc quan liêu, hách dịch... 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy kết quả việc triển khai, thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước làm cơ sở để đánh giá, khen thưởng, 

kỷ luật cán bộ, công chức.  

Nâng cao nhận thức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đề cao trách 

nhiệm trong thực thi công vụ. Coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính đối với 

người dân, doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội để thực 

hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

sâu cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính, đặc biệt là đội ngũ 

cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. 

Trên đây là một số ý kiến tham luận của UBND xã Bình Đào tại Hội nghị 

công bố chỉ số CCHC UBND các xã, thị trấn năm 2017. UBND xã Bình Đào rất 

mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của UBND huyện, Phòng 

Nội vụ huyện để địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành 

chính trong thời gian đến./. 
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6. ĐƠN VỊ: UBND XÃ BÌNH TÚ 

BÁO CÁO THAM LUẬN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

Kính thưa các đồng chí đại biểu lãnh đạo!  

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách mời! 

Kính thưa hội nghị! 

Hôm nay UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách 

hành chính UBND các xã, thị trấn năm 2017. Được sự thống nhất và cho phép của 

Ban Tổ chức Hội nghị. Tôi thay mặt cho địa phương xã Bình Tú được báo cáo tham 

luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

tại UBND xã.. 

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân xã nhà xin gởi đến 

các đồng chí lãnh đạo cùng tất cả quý vị có mặt trong hội nghị hôm nay lời chúc 

mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. 

Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị! 

 Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “1 cửa” là một bộ phận của cải cách  

hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng và thực thi thủ tục hành chính theo những 

chuẩn mực nhất định, đơn giản, gọn nhẹ, vận hành nhịp nhàng, hoạt động theo đúng 

quy trình, phù hợp với điều kiện thực tế. Cải cách thủ tục hành chính thực chất là cải 

cách trình tự thực hiện, thẩm quyền hành chính trong mối liên hệ tới quyền và nghĩa 

vụ của công dân, tổ chức và trong nội bộ cơ quan hành chính Nhà nước. 

Thực hiện mô hình cải cách thủ tục hành chính“1 cửa” một cách hiệu quả thiết 

thực, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có khoa học, thời gian được rút ngắn; 

các thủ tục được công khai minh bạch với mục tiêu chung là giảm phiền hà cho công 

dân, tạo lòng tin giữa người dân với Đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Đây là 

nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng cũng hết sức cần thiết. 

Là xã có diện tích rộng, dân số đông. Việc quan hệ giải quyết các thủ tục hành 

chính hằng ngày tại cơ quan hành chính nhà nước tương đối nhiều. Nhưng với sự tập 

trung lãnh chỉ đạo của cả hệ thống chính trị. Đảng ủy - UBND xã Bình Tú luôn xác 

định việc đẩy công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

tác động mạnh đến phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy hằng năm  Đảng bộ, chính quyền 

xã  đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải 

cách hành chính. Chú trọng việc củng cố bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND 

đảm bảo thành phần, đúng theo quy định. 

Nhìn chung mô hình “1 cửa” tại UBND xã Bình Tú trong thời gian qua được 

triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, giảm thiểu đáng kể sự phiền hà của người 

dân trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã.  

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định đó là: Việc 

triển khai thực hiện còn mang tính chung chung; việc bố trí cán bộ công chức làm 

việc tại bộ phận 1 cửa còn thiếu chưa đảm bảo; việc nhận thức về cải cách hành chính 

chưa được đồng bộ; công tác tuyên truyền, công tác lãnh đạo kiểm tra giám sát chưa 
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được thường xuyên. Từ đó mặt dù việc triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết 

thực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính nói chung và 

cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa tại UBND xã nói riêng. Trong năm 

2017 địa phương tiếp tục quán triệt và đề ra những giải pháp cụ thể sau: 

Một là;  Tăng cường sự lãnh đạo của đảng; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, 

tăng cường trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính . Thực 

hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính với triển khai cơ chế “ một cửa”. Quán triệt 

sâu sắc cải cách thủ tục hành chính phải đặc dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện 

của Đảng.  

Thực hiện tốt giải pháp này sẽ nâng cao nhận thức về chủ trương, quan điểm 

của việc cải cách thủ tục hành chính để từ đó có ý thức và hành động đúng trong đội 

ngũ CB-CC theo cơ chế “ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. 

Phải làm cho mọi người thông suốt cải cách thủ tục hành chính không phải chỉ riêng 

của cơ quan nhà nước, bởi vì nó tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực hoạt động của 

địa phương.   

Hai là; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc niêm yết công 

khai hóa, đề cao vai trò giám sát của dân: 

Muốn cải cách thủ tục hành chính thành công phải lấy dân làm gốc, phải hướng 

vào mục tiêu phục vụ nhân dân là chính, khắc phục mọi phiền hà sách nhiễu đối với 

người dân.   

Để việc giám sát được dễ dàng mang lại hiệu quả cao thì cần đẩy mạnh hoạt 

động công khai minh bạch. Công khai phải đầy đủ các nội dung, hình thức, thời điểm 

và đúng quy định.  

( Đã niêm yết danh mục TTHC, thời gian giải quyết, mức thu phí lệ phí…) 

Tiếp tục quán triệt chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhà nước, 

nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “ một cửa” một cách sâu rộng, toàn diện theo 

Nghị quyết của Đảng, HĐND và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước 

các cấp. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công chức và người dân về cải cách thủ tục hành chính  theo cơ chế “ một cửa”. Có 

cơ chế khen thưởng, khuyến khích những sáng kiến, cách làm hay trong việc thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”. 

Ba là, Củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng CB-CC tại bộ phận 1 cửa:  

Bố trí CB- CC làm việc tại bộ phận 1 cửa đủ số lượng, đủ các ban ngành, đảm 

bảo thời gian  theo quy định.  CB, CC làm việc tại bộ phận “một cửa” phải nhiệt tình 

và am hiểu công việc. Bộ phận “một cửa” phải tham mưu xây dựng và ban hành quy 

chế, quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ xử lý sau đó trả lại bộ phận hoàn trả 

kết quả.  
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Xây dựng kế hoạch, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cá 

nhân. Đồng thời giao trách nhiệm cho từng bộ phận liên quan thực hiện theo cơ chế 

“ một cửa”. 

Thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ cho CB-CC. 

Tăng cường việc thực hiện kỷ cương kỷ luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

đánh giá kết quả hoạt động của Cán bộ - Công chức làm việc tại bộ phận 1 cửa. Kiên 

quyết xử lý các cá nhân có hành vi tiêu cực, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

Bốn là; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị; đẩy mạnh ứng dụng  

công nghệ thông tin: 

Tình trạng nhiều văn bản giấy tờ hành chính trong quan hệ giải quyết công 

việc gây nhiều khó khăn phức tạp. Do vậy việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông 

tin vào việc quản lý văn bản góp phần thực hiện nhanh chóng trong việc gửi và trao 

đổi, xử lý văn bản của UBND. Làm tiền đề góp phần từng bước hiện đại hóa nền 

hành chính đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. 

Kính thưa hội nghị! 

Qua triển khai thực hiện và vận dụng các giải pháp đề ra, trong năm qua công 

tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa tại cơ quan UBND xã Bình Tú đã 

có những chuyển biến tích cực. Góp phần nâng cao sự nhận thức về công tác quản 

lý, giải quyết thủ tục hành chính của CB-CC cơ quan . 

Nâng cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm phối kết hợp trong giải quyết TTHC. 

Tiết kiệm không nhỏ về thời gian, công sức, chi phí không đáng có của CBCC và 

nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. 

Tăng cường công tác lãnh đạo kiểm tra giám sát, có cơ chế tuyên dương khen 

thưởng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm cũng như tác phong 

lề lối làm việc của cán bộ công chức. 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên việc nhận thức về tầm quan trọng của 

công tác CCHC đối với CB-CC và nhân dân  được sâu rộng và nâng lên rõ rệt. Việc 

triển khai được thực hiện một cách đồng bộ. 

Việc củng cố đội ngũ CBCC, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ đã góp phần trong việc hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn 

đúng quy trình và đúng pháp luật, không kéo dài thời gian, không gây phiền hà cho 

các tổ chức và công dân. Việc niêm yết, công khai minh bạch các hồ sơ thủ tục hành 

chính đã giúp cho tổ chức công dân dễ tiếp cận, dễ am hiểu và nắm bắt; đặc biệt tạo 

niềm tin của người dân đối với Đảng và nhà nước. Đầu tư trang thiết bị, áp dụng 

công nghệ thông tin đã phần nào thể hiện việc hiện đại hóa hành chính của nhà nước. 

Trên đây là nội dung báo cáo tham luận của UBND xã Bình Tú về việc nâng 

cao chất lượng hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ - Chúc hội nghị 

thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!  
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7. ĐƠN VỊ: UBND XÃ BÌNH LÃNH 

BÁO CÁO THAM LUẬN: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ 

BÌNH LÃNH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

 

Kính thưa: Chủ trì hội nghị! 

Kính thưa các đ/c đại biểu lãnh đạo 

Kính thưa toàn thể đại biểu tham dự hội nghị 

Được sự thống nhất của BTC và sự cho phép của chủ trì hội nghị, thay mặt 

UBND xã Bình Lãnh báo cáo tham luận “Cải cách hành chính tại UBND xã Bình 

Lãnh, thực trạng và giải pháp” 

Kính thưa hội nghị! 

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và nhu cầu thực 

tế của xã hội, UBND xã luôn xác định CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 

toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của mình từ đó cải cách thủ tục hành chính ở 

cơ quan đã mang lại những kết quả tích cực, có nhiều bước tiến rõ rệt. Thực tế công 

tác cải cách thủ tục hành chính ở ủy ban nhân dân xã Bình Lãnh có những thuận lợi 

và khó khăn, hạn chế sau: 

Thuận lợi: 

Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn toàn xã rất 

quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính, có tinh thần đoàn kết và hợp tác rất tốt. 

Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên khối ủy ban năng động, nhiệt tình, có năng lực 

chuyên môn tốt, có ý thức vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của mình với tinh thần 

trách nhiệm cao. 

Tổ chức bộ máy dần được sắp xếp tinh gọn; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, máy 

móc, phục vụ có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành 

chính và triển khai nhiệm vụ. UBND xã đã đầu tư xây dựng và mua sắm, trang bị 

các thiết chế phục vụ để đưa bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo cơ chế “một 

cửa” vào hoạt động có hiệu quả. 

- Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ đúng quy trình, đã 

thể chế hoá kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, 

đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm.  

- Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC được quan tâm thực 

hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, thu hút người có trình độ cao, 

chuẩn hóa đội ngũ CBCC theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.  

- Công tác hiện đại hóa nền hành chính được quan tâm góp phần tạo điều kiện 

làm việc tốt cho CBCC ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện công việc.  

Công tác công khai, minh bạch được thực hiện đầy đủ, phát huy tốt dân chủ hóa 

trong mọi hoạt động của ủy ban. Tạo được niềm tin của các tổ chức, đoàn thể xã hội 

và nhân dân địa phương đối với đội ngũ lãnh đạo. 
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- Khó khăn, hạn chế: 

Cơ sở vật chất cơ quan còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến việc xử lý 

công việc chuyên môn và chất lượng phục vụ nhân dân 

Còn một bộ phận cán bộ, công chức do nhận thức về thủ tục mang tính máy 

móc, quan trọng hóa dẫn đến sự phiền toái xuất hiện trong thủ tục.  

Trình độ quản lý, năng lực chuyên môn của một số cán bộ chưa theo kịp và đáp 

ứng được nhu cầu xu thế phát triển hiện nay. 

Công việc in ấn, sao lưu, phát hành văn bản phục vụ công việc quản lý hành 

chính, hội họp và giao ban bị quá tải và nhiều tốn kém. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa được đầy đủ, còn hình 

thức. việc áp dụng phần mềm  Q-Office trong việc Quản lý Văn bản đến – đi, tạo Hồ 

sơ công việc, Trao đổi nội bộ, Lên lịch làm việc còn hạn chế. 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới, công tác CCHC 

của xã cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, Quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về cải cách 

thủ tục hành chính:  

Quán triệt sâu sắc tinh thần công cuộc cải cách thủ tục hành chính là phải đặt 

dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, làm cho mọi người thông suốt cải 

cách thủ tục hành chính không phải là công việc chỉ riêng của các cơ quan nhà nước, 

bởi vì nó tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực hoạt động của ủy ban. Do vậy, phải huy 

động cho được toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên trong khối ủy 

ban cùng tham gia, lấy sự hài lòng của người dân và hiệu quả công tác quản lý làm 

thước đo cho kết quả cải cách. 

Hai là, thực hiện phân công, phân cấp quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ 

Thủ tục hành chính dù quy định có tốt đến đâu nhưng cũng chỉ dừng lại trên lý 

thuyết nếu công tác tổ chức thực hiện yếu kém. Do đó thực hiện phân công, phân cấp 

quản lý một cách toàn diện, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, thấm quyền quản lý 

của từng bộ phận, tổ chức, cá nhân trong khối ủy ban sẽ góp phần đơn giản hóa thủ 

tục, tạo môi trường công tác thuận lợi cho cán bộ công chức, nhân viên. Phối hợp tốt 

với các bộ phận trong khối ủy ban; khai thác tốt vai trò quản lý của các cán bộ chuyên 

môn, cán bộ tham mưu sẽ giảm bớt gánh nặng công việc hành chính, giảm bớt áp lực 

quá tải công việc đối với lãnh đạo ủy ban. 

Ba là, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp công tác, cộng 

đồng trách nhiệm trong quản lý hành chính. 

Như chúng ta đều biết, yếu tố quyết định đến sự thành công của công cuộc cải 

cách thủ tục hành chính là con người. Vì vậy phải xây dựng cho được một đội ngũ 

cán bộ, công chức thực sự có tâm, đủ tầm, trung thực, tận tụy với công việc và am 

hiểu pháp luật. Phải có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên, định 

kỳ đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo 

đe kịp thời nắm bắt thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều 

hành. 



BÁO CÁO THAM LUẬN 

 

PAR INDEX 2017 60 

Nhưng để đảm bảo giải quyết công việc hành chính của ủy ban được thông suốt, 

hiệu quả và nhanh chóng thì phải thực hiện giải pháp chia sẻ nhiệm vụ và cộng đồng 

trách nhiệm của các thành viên. Trong sinh hoạt giao ban ngày, tuần, tháng cần giành 

thời gian để triển khai; hướng dẫn thực hiện một số công việc hành chính cơ bản ở 

văn phòng để mọi thành viên đều có thể nắm bắt, xử lý kịp thời, giải quyết nhanh 

chóng. 

Lịch tiếp dân, nội quy tiếp dân, các quy định về những việc cán bộ, công chức 

không được làm, cùng với các quy chế về thực hiện dân chủ nơi cơ quan được công 

khai tại trụ sở ủy ban xã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm hồ sơ, 

giấy tờ. số cán bộ, công chức thông thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất và 

năng lực đã được xã bố trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ cho dân. 

Trong quá trình thực thi công vụ không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân.Trong 

quá trình cải cách hành chính, chính quyền các cấp luôn tôn trọng và phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân theo phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra”.  

Thực hiện nghiêm túc công khai hóa; đề cao vai trò giám sát của cán bộ, công 

chức, nhân viên và quần chúng nhân dân. 

Muốn cải cách thủ tục hành chính thành công phải lấy dân làm gốc, phải hướng 

vào mục tiêu phục vụ nhân dân, khắc phục mọi phiền hà, sách nhiễu đối với dân. 

Muốn làm được điều đó, cần tạo sự gần gũi, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, 

tham gia vào các cuộc đối thoại giữa người dân với cán bộ công chức một cách bình 

đẳng, nhằm giải quyết thỏa đáng các công việc của người dân. Tạo điều kiện thuận 

lợi cho nhân dân tham gia giám sát, góp ý, xây dựng về các biện pháp thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của xã. Xác định mức độ hài lòng của người dân đối với công 

tác giải quyết các thủ tục hành chính đế làm thước đo kết quả cải cách thủ tục hành 

chính qua các mẫu phiếu thăm dò. 

Để việc giám sát được dễ dàng, mang lại hiệu quả cao thì cần đẩy mạnh hoạt 

động công khai của cấp chính quyền xã. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính 

minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự’ chủ và tự chịu trách nhiệm của 

chính quyền xã trong quản lý ngân sách nhà nước và đảm bảo chất lượng phục vụ 

nhân dân. 

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: 

Trang bị một bộ máy tính bàn và cổng kết nối Internet cho việc trao đổi thông 

tin; gửi, nhận các biểu mẫu báo cáo,...giữa ủy ban xã với các cá nhân, tổ chức, cơ 

quan khác được thực hiện thông qua thư điện tử. Áp dụng tốt phần mềm Q-office 

trong xử lý văn bản và điều hành công việc. 

Trên đây là báo cáo tham luận của UBND xã Bình Lãnh, chắc chắn những kết 

quả đạt được so với các xã bạn còn rất khiêm tốn và những giải pháp chỉ mang tính 

địa phương. Rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đở, góp ý của lãnh đạo cấp trên và 

các xã bạn để công tác CCHC Bình Lãnh được tốt hơn.  

Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu lãnh đạo, quý vị đại biểu khách mời cùng 

toàn thể hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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Thăng Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng, phân loại  

Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn 

                                                            

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành 

chính đối với địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 

1137/SNV-CCHC&ĐT ngày 17/10/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc 

hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải cách hành chính 

của các xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện Thăng Bình ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Kế 

hoạch số 659/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND huyện triển khai xác định 

Chỉ số Cải cách hành chính UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình; 

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vu ̣huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số Cải cách 

hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn (có Bảng kết quả xếp hạng, phân 

loại Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 kèm theo). 

 Điều 2. Căn cứ kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số Cải cách hành chính năm 

2017, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm và có giải pháp để 

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại địa phương; đảm bảo cải thiện Chỉ số 

Cải cách hành chính trong những năm tiếp theo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.                                                                                    

  

Nơi nhận:           
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ;                                                                 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Hồng Quốc Cường 
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PHỤ LỤC 

Bảng kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số  

Cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018  

của UBND huyện Thăng Bình) 

 

TT Đơn vị Chỉ số CCHC Phân loại Xếp hạng Ghi chú 

1 Bình Triều 86.01 Tốt 1  

2 Bình Trị 83.16 Tốt 2  

3 Bình Đào 82.63 Tốt 3  

4 Bình Phú 81.89 Tốt 4  

5 Bình Tú 81.89 Tốt 5  

6 Bình Nam 81.81 Tốt 6  

7 Hà Lam 80.52 Khá 7  

8 Bình An 80.27 Khá 8  

9 Bình Phục 80.22 Khá 9  

10 Bình Minh 80.00 Khá 10  

11 Bình Trung 79.96 Khá 11  

12 Bình Dương 79.71 Khá 12  

13 Bình Nguyên 79.19 Khá 13  

14 Bình Lãnh 78.88 Khá 14  

15 Bình Hải 78.52 Khá 15  

16 Bình Chánh 78.46 Khá 16  

17 Bình Sa 77.96 Khá 17  

18 Bình Định Nam 75.94 Khá 18  

19 Bình Quý 74.89 Khá 19  

20 Bình Giang 73.50 Khá 20  

21 Bình Định Bắc 73.22 Khá 21  

22 Bình Quế 62.46 Trung bình 22  

 

  


