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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND
huyện tại hội nghị trực tuyến chấn chỉnh hạn chế, yếu kém
trong công tác cải cách hành chính
Chiều ngày 15/7/2021, tại hội trường UBND huyện, UBND huyện tổ chức
hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn để chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong công
tác cải cách hành chính của huyện được Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành
chính của tỉnh chỉ ra trong đợt kiểm tra từ ngày 30/6/2021 đến ngày 01/7/2021.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Phạm Vũ Tú - Phó Chủ
tịch UBND huyện, Trưởng phòng và đại diện công chức chuyên môn của 12 cơ
quan chuyên môn thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế
huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai CN huyện Chư Prông, Bưu điện huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao; tại điểm cầu UBND các xã có lãnh đạo UBND và các công chức chuyên
môn. Đồng chí Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ
trì hội nghị.
Sau khi nghe Phòng Nội vụ báo cáo một số nội dung liên quan đến kết quả
kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện, báo cáo và các ý kiến
phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ
CCHC đã được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Những hạn chế, yếu kém được
chỉ ra trong các đợt kiểm tra trước hoặc trong chấm điểm chỉ số CCHC của huyện
đã được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Công tác
sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và
hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên được triển khai đồng bộ, đạt được
một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn
còn nhiều nội dung trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại
hóa hành chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục như:
Việc niêm yết thủ tục hành chính chưa đúng quy định, việc thực hiện xin lỗi khi
xử lý TTHC quá hạn vẫn còn chưa nghiêm. Tình trạng hồ sơ TTHC đã trả cho
người dân, tổ chức đúng hạn nhưng không thực hiện kết thúc hồ sơ trên Hệ thống
Một cửa điện tử dẫn đến Hệ thống báo trễ hạn vẫn còn xảy ra. Việc kiểm soát quá
trình giải quyết hồ sơ còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng hệ thống Một cửa điện tử
còn chưa đảm bảo, đặc biệt là ở cấp xã; tỷ lệ hồ sơ được nhập vào hệ thống Một
cửa điện tử tại cấp huyện, cấp xã còn thấp so với số hồ sơ thực tế tiếp nhận. Việc
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thực hiện các nội dung nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền
hành chính vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để, nhất là ở
cấp xã, phòng chuyên môn như: Việc xử lý văn bản đi, đến theo quy trình trên Hệ
thống QLVBĐH; thực hiện ký số của lãnh đạo đối với văn bản đi; còn nhiều văn
bản ban hành dưới dạng văn bản giấy, không được số hóa gửi qua hệ thống
QLVBĐH; việc bảo mật hệ thống thư điện tử công vụ; cung cấp thông tin trên
Trang thông tin điện tử thành phần còn nhiều hạn chế.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra công tác cải cách
hành chính của tỉnh đã nêu tại Biên bản kiểm tra công tác cải cách hành chính tại
huyện (có biên bản kiểm tra gửi kèm theo), nâng cao chỉ số cải cách hành chính
của huyện trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có
liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
1. Phòng Nội vụ: Thông báo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra công tác cải
cách hành chính của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện cho các
phòng, ban, đơn vị, UBND các xã biết, căn cứ tổ chức thực hiện.
- Tham mưu UBND huyện thành lập một số tổ công tác kiểm tra công tác
cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương.
- Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả khắc phục các nội dung thực
hiện còn chưa tốt, thiếu sót qua kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác cải
cách hành chính của tỉnh về Sở Nội vụ trước ngày 28/7/2021.
2. Các phòng, ban, đơn vị được Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra; UBND các
xã: Bàu Cạn, Bình Giáo, Ia Me: Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn
chế; tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với
những nội dung còn để xảy ra các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu. Đồng
thời có văn bản báo cáo kết quả khắc phục các nội dung thực hiện còn chưa tốt,
thiếu sót qua kết quả kiểm tra gửi về UBND huyện, phòng Nội vụ trước ngày
22/7/2021.
- Các đơn vị, UBND xã, thị trấn chưa được Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra
trực tiếp báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính gửi về UBND
huyện, phòng Nội vụ trước ngày 25/7/2021.
- Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn lại việc sử dụng các hệ thống thông
tin, phần mềm cho cán bộ, công chức phục vụ công tác cải cách hành chính tại đơn
vị gửi về phòng Nội vụ.
3. Phòng Văn hóa-Thông tin: Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐNDUBND huyện hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện luân chuyển văn bản đi, đến theo
quy trình trên Hệ thống QLVBĐH; thực hiện ký số của lãnh đạo đối với văn bản
đi theo quy định; cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện và các
trang thông tin điện tử thành phần.
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4. UBND các xã, thị trấn: Khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế làm
việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 để tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần
trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND huyện trong
nhiệm kỳ mới 2021-2026.
Trên đây là kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị trực tuyến chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong
công tác cải cách hành chính, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên
quan và địa phương biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị dự hội nghị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Các CV VP HĐND-UBND huyện (theo dõi);
- Lưu: VT+TH.
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