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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN GIANG 
–––––––––––– 

 

Sè: 183/BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Văn Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Kết quả Cải cách hành chính quý III năm 2019 
––––––––––––––– 

 

Căn cứ Công văn số 193/SNV-CCHC ngày 19 tháng 04 năm 2016 của Sở 

Nội vụ tỉnh Hưng Yên về hướng dẫn xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính và 

báo cáo Cải cách hành chính hàng năm. UBND huyện Văn Giang báo cáo kết 

quả công tác cải cách hành chính quý III/2019 cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 03 

/KH - UBND ngày 08/01/2019  về việc cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, 

Kế hoac̣h số 04/KH - UBND ngày 08/01/2019 về tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2018 , Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/01/2019 về việc  kiểm tra 

công tác cải cách hành chính năm 2019 làm cơ sở để tổ chức triển khai các 

nhiệm vụ trong năm. Trong đó xác định các nội dung CCHC cần tập trung chỉ 

đạo thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể của tháng, quý và phân công trách nhiệm 

đối với từng cấp, từng ngành. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, 

thị trấn thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính. 

Căn cứ các  Kế hoạch số 03/KH - UBND ngày 08/01/2019  về việc cải 

cách hành chính (CCHC) năm 2019, Kế hoac̣h số 04/KH - UBND ngày 

08/01/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 05/KH-

UBND ngày 08/01/2019 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 

2019 các cơ quan, đơn vị, UBND các xa,̃ thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động 

xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cho đơn vị mình sát với thực tế và  

nghiêm túc triển khai thực hiện; Đồng thời, thực hiện quy chế dân chủ với việc 

nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh". 

Ngày 26/8/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3092/QĐ-

UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 

Công văn số 473/UBND -NV ngày 26/8/2019 về việc chuẩn bị nội dung làm 

việc với đoàn kiểm tra. Kết quả, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 05 xã ( 

Long Hưng, Mễ Sở, Liên Nghĩa, Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ) từ ngày 03-05/9/2019. 

Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ đạo các nội dung cần triển khai thực hiện trong việc 

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trọng tâm là công tác chỉ đạo điều hành 

và việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông còn nhiều bất cập. 



2 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cải cách thể chế: 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

hướng dẫn của các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến 

cải cách thể chế. UBND huyện đã ban hành một số văn bản cụ thể: Công văn số 

15/TP ngày 17/6/2019 về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách 

pháp luật; Công văn số 343/UBND-TP ngày 24/6/2019 về việc báo cáo kết quả 

công tác thi hành pháp luât về xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 

2019; Công văn số 358/UBND-TP ngày 01/7/2019 về việc phối hợp xây dựng 

dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 359/UBND-TP ngày 

02/7/2019 về việc xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-

NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/7/2019 về thực 

hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-

2022” trên địa bàn huyện Văn Giang; Công văn số 374/UBND-TP ngày 

08/7/2019 về việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực tư pháp ở địa phương; Công văn số 375/UBND-TP ngày 08/7/2019 về 

việc đề nghị hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ 

tịch; Công văn số 381/UBND-TP ngày 09/7/2019 về việc cử công chức tham gia 

lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư 

pháp; Công văn số 388/UBND-TP ngày 12/7/2019 về việc thống nhất sử dụng 

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn huyện; Kế 

hoạch số 85/KH-UBND ngày 22/7/2019 về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Giang; 

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 23/7/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Văn Giang; Công văn số 411/UBND-

TP ngày 23/7/2019 về việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực tư pháp ở địa phương; Công văn số 17/TP ngày 29/7/2019 

về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch; Công văn số 426/UBND-TP ngày 

29/7/2019 về việc thống nhất sử dụng Phần mềm và bàn giao danh sách tài 

khoản đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; Công văn số 19/TP ngày 

14/8/2019 về việc hướng dẫn nghiệp vụ nuôi con nuôi; Công văn số 20/ TP ngày 

14/8/2019 về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào việc ghi Sổ 

chứng thực. 

 UBND huyện xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến 

pháp năm 2013 theo nội dung Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 04/6/2019; báo 

cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL huyện Văn Giang 6 tháng 

đầu năm 2019 theo Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 10/6/2019; báo cáo công 

tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 

tháng cuối năm 2019 (tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/5/2019); báo cáo 

số 128/BC-UBND ngày 24/6/2019 về kết quả rà soát, lập danh mục văn bản 

QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành; Báo cáo số 22/BC-TP ngày 02/7/2019 về kết quả thực hiện Nghị quyết 
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số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa XI); Báo cáo số 137/BC-

UBND ngày 03/7/2019 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 

09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải 

cách hành chính và cải cách tư pháp; Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 08/7/2019 

về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 

2019; Báo cáo số 23/BC-TP ngày 10/7/2019 về kết quả thực hiện Chương trình, 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 

619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019); Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 

11/7/2019 tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Báo 

cáo số 156/BC-UBND ngày 16/7/2019 tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 về 

việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC huyện Văn Giang năm 2019,  UBND 

huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2019 về việc tăng 

cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng  giải quyết 

TTHC trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 01/10/2018 của 

UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

28/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đến nay Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện đã đi vào hoạt động một cách nề 

nếp và có hiệu qủa. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ theo quy định, bước đầu 

đaṭ đươc̣  những kết quả đáng khích lệ góp phần và o viêc̣ nâng cao đẩy maṇh 

công tác cải cách hành chính của huyện trong những năm tiếp theo. 

Ngày 24/6/2019, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 130/BC-UBND  

về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hànhc hính quý II/2019.  

Trong quý III/2019, UBND huyện không nhận được phản ánh, kiến nghị 

nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

Thực hiện đúng việc niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tổ chức (nơi 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) và trên trang thông 

tin điện tử cơ quan, tổ chức ( nếu có) tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp 

nhận, giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định. 

  - Từ ngày 10/6/2019  đến ngày 8/9/2019, tại bộ phâṇ tiếp nhâṇ và trả kết 

quả theo cơ chế một cửa, môṭ cửa liên thông huyêṇ Văn Giang:  

          + Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 2.994 hồ sơ cụ thể: 
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 Lĩnh vực Tư pháp: 255 hồ sơ; lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội:  

214 hồ sơ; lĩnh vực Nội vụ, thi đua khen thưởng: 47 hồ sơ; Lĩnh vực đất đai: 2442 hồ 

sơ; Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh hộ cá thể: 79 hồ sơ. Trong đó: Hồ sơ giải quyết 

đúng hạn là 2944 hồ sơ, đang giải quyết 50 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. 

 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 

 Tăng cường công tác tham mưu đề xuất các giải pháp liên quan đến tổ 

chức bộ máy hành chính đảm bảo tính chính chính xác, nhanh gọn, tránh cồng 

kềnh trên cơ sở chỉ đạo của các cấp đối với các cơ quan, đơn vị. Tham mưu giúp 

UBND huyện xây dựng Đề án thành lập Ban quản lý dự án  đầu tư xây dựng 

huyện Văn Giang chờ UBND tỉnh phê duyệt. 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND 

huyện đã ban hành Ngày 4/4/2018, UBND huyện đã ban hành Công văn số 

134/UBND -VP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện Văn Giang. 

 Ngày 05/9/2019, UBND huyện ban hành Tờ trình số 117/TTr-UBND về 

việc sáp nhập thôn Khúc, thôn Tháp, xã Phụng Côngthôn 5, thôn 6, thôn 11 và 

thôn 12, xã Xuân Quan để thành lập thôn Khúc- Tháp xã Phụng Công, thôn 5 và 

thôn 10 xã Xuân Quan. 

 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được duy trì tốt đảm bảo 

đúng chế độ, chính sách hiện hành. 

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, tạo 

điều kiện về cơ chế chính sách để cán bộ công chức đi học nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ.  

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/7/2019 về 

việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Giang. 

Ngày 22/7/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 571/TB-UBND về 

việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Văn Giang. 

Ngày 27/8/2019, UBND huyện đã bàn hành Quyết định số 3101/QĐ-

UBND về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc 

UBND huyện Văn Giang năm 2019. 

Ngày 09/9/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 508/UBND –NV 

về việc  tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, Thông tư số 

01/2019/TT-BNV, Thông tư số 02/2019/TT-BNV 

 UBND huyện đã tạo điều kiện cho 120 cán bộ, công chức, viên chức  tham gia 

lớp bồi dưỡng chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do  Ban Tổ chức 

Huyện ủy tổ chức. 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ công chức của 

đơn vị đi đào tạo. Kết quả có hơn 100 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng chương 

trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do  Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức. 
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5. Cải cách tài chính công: 

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ - CP của Chính phủ quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 117/2013/ 

NĐ - CP của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/ NĐ- CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

đối với các cơ quan nhà nước. 

Trong quý III/2019, UBND huyện đã ban hành một số văn bản chỉ đạo 

lĩnh vực quản lý Tài chính - kế hoạch cụ thể: Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 

12/6/2019 về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị; Báo cáo số 124/BC-UBND 

ngày 17/6/2019 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 của Chính phủ; Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 8/7/2019 về việc 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Hướng dẫn số 90/HD-UBND ngày 9/8/2019 

về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính ngân 

sách nhà nước 03 năm 2020-2022; Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 19/8/2019 

về đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019, 

xây dựng dự toán đầu tư công năm 2020... 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn và các khối sự 

nghiệp thực hiện tốt quyết toán thu chi ngân sách, lĩnh vực xây dựng cơ bản và lĩnh 

vực tài chính công một cách có hiệu quả. Phòng Tài chính đã tham mưu giúp UBND 

huyện ban hành một số các vản bản chỉ đạo cụ thể: 

 Hiện tại,  toàn huyện có tổng số 18 cơ quan đơn vị thực hiện theo Nghị 

định 130 về khoán chi, 34 đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 43 về chế 

độ tự chủ. 

6. Hiện đại hóa hành chính:        

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, 

điều hành của hệ thống hành chính nhà nước. 

Từ đầu năm 2019 đến nay , UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số  

107/KH-UBND ngày 28/11/2018 về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 

2019.  Ngày 01/3/2019, phòng Văn hóa đã ban hành Công văn số 04/CV-VHTT 

về việc tăng cường đảm bảo thông tin trên địa bàn huyện và tham mưu giúp 

UBND huyện ban hành Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 21/2/2019 về việc báo 

cáo số liệu chính phủ điện tử quý I/2019, Tiếp tục triển khai thực hiện về viêc̣ sử 

dụng thư điện tử công vụ , phần mềm quản lý văn bản và điều hành , đảm bảo an 

ninh, an toàn thôn g tin đến các cơ quan , đơn vi ̣  và các xã, thị trấn nhằm thưc̣ 

hiêṇ tốt viêc̣ nâng cao , ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành 

các văn bản quản lý hành chính nhà nước môṭ cách đầy đủ, khoa hoc̣. 

Tiếp tục triển khai, nâng cao kỹ thuật phần mềm văn bản, thực hiện chữ ký 

số đối với các văn bản một cách có hiệu quả. 
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 UBND huyện đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, nâng cao hiệu quả ứng 

dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và điều hành các văn bản quản lý 

hành chính như: Công văn số 389/UBND-VP ngày 12/7/2019 về việc gửi, nhận 

văn bản điện tử và bản giấy; Công văn số 403/UBND-VP ngày 9/7/2019 về việc 

đăng ký cấp chữ ký số chuyên dùng; Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 02/8/2019 

đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ ứng dựng CNTT năm 2019 và dự kiến 

nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 

Công văn số 457/UBND-VHTT ngày 15/8/2019 về việc tăng cường bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng trong các cơ quan Nhà nước; Công văn số 498/UBND-VP 

ngày 05/9/2019 về việc tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà 

nước, ngăn chặn hoạt động gián điệp mạng. 

Ngày 10/7/2019, UBND huyện đã ban hành Giấy mời số 66/GM-UBND về 

việc tham gia Hội nghị tập huấn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ 

quan nhà nước. Kết quả có gần 100 cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham gia đầy đủ. 

Hiện nay, tỷ lệ lượt truy cập phần mềm của mỗi cán bộ, công chức đã được 

tăng lên, phản ánh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết và điều 

hành các văn bản quản lý hành chính có những kết quả đáng khích nệ. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Nhìn chung trong quý III/2019, Lãnh đạo UBND huyện luôn xác định công 

tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng kế 

hoạch. Các văn bản chỉ đạo thực hiện Cải cách hành chính được ban hành kịp thời; 

Cơ chế một cửa đã đi vào hoạt động, bước đầu có hiệu quả, việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được chú trọng; Bộ thủ tục hành 

chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công 

tác quản lý nhà nước; việc sử dụng, quyết toán tài chính, tài sản công đảm bảo công 

khai, minh bạch sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động của cơ quan. hành chính. Nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình triển 

khai các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính hàng năm. Lãnh đạo 

UBND huyện đã nghiêm túc triển khai đến từng cơ quan, đơn vị với chức năng và 

nhiệm vụ của từng cơ quan trong việc thúc đẩy đưa chỉ số cải cách hành chính của 

huyện năm 2019, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí chấm điểm của chỉ số cải cách hành 

chính được tăng cao. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Hiện nay việc tiếp nhận các thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa 

của một số xã còn yếu, nhiều xã, một số lĩnh vực chưa thường xuyên thực hiện 

việc tiếp nhận đúng, đủ theo quy định, điều này gây khó khăn cho quá trình tổng 

hợp, nắm bắt hồ sơ của từng lĩnh vực rất khó khăn. 

- Cơ sở vật chất của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Nghĩa Trụ, Liên 

Nghĩa...) mặc dù đã được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, theo yêu cầu thì vẫn còn 
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hạn chế nhất là ở cấp xã. Việc tiếp nhận hồ sơ, lập giấy biên nhận, mở sổ sách 

theo dõi ở một số đơn vị chưa được tuân thủ chặt chẽ theo quy định; 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra thực hiện việc triển khai các 

nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính đặc biệt đối với các xã, thị 

trấnn trong việc tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống phần mềm một cửa, một 

cửa liên thông. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ dân thông qua việc tổ 

chức thực hịên cơ chế “một cửa”. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế 

một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015. 

- Thực hiện việc báo cáo đúng, đủ theo quy định về chế độ báo cáo thống 

kê công tác cải cách hành chính. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao quản trị hành chính công tại các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị UBND tỉnh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC và quản trị 

hành chính công; 

- Hỗ trợ kinh phí để UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 

công tác cải cách hành chính. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang báo cáo Sở Nội vụ biết./. 
 

 Nơi nhận:     

- Sở Nội vụ;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV
Y. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vân 
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