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BIÊN BẢN 

Kiểm tra CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính đợt 1 năm 2021 
       

Hôm nay, vào lúc 14h30”, ngày 19 tháng 8 năm 2021, Đoàn kiểm tra CCHC và 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành (theo Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 

25/6/2021 của UBND huyện) tiến hành kiểm tra việc thực hiện CCHC và kỷ luật, kỷ 

cương hành chính đợt 1 năm 2021 tại xã Cẩm Hưng với các nội dung như sau:       

I. THÀNH PHẦN 

1. Đoàn kiểm tra và chấm thẩm định xác định chỉ số CCHC 

1.1. Ông Nguyễn Hồng Sơn,  Trưởng phòng Tư pháp,  P. Trưởng đoàn; 

1.2. Bà Nguyễn Thị Tố Hoa,   Phó Trưởng phòng Nội vụ,  P. Trưởng đoàn; 

1.3. Ông Nguyễn Như Hùng,  Phó Trưởng phòng TC - KH,  Thành viên; 

1.4. Ông Hồ Viết Bình,    Chuyên viên phòng Nội vụ,   Thư ký; 

1.5. Bà Trương Thị Minh Phương,  Chuyên viên phòng Nội vụ,  Thành viên; 

1.6. Bà: Ngô Thị Tư,    Chuyên viên phòng VH-TT,  Thành viên; 

1.7. Bà: Dương Thị Kim Nguyệt,  Chuyên viên VP HĐND-UBND,   Thành viên; 

1.8. Bà Cao Thị Hiền,   Chuyên viên phòng KT - HT,   Thành viên; 

2. Đại diện đơn vị đƣợc kiểm tra: 

2.1. Ông Nguyễn Đình Hoạt,  Chủ tịch UBND xã 

2.2. Bà Dương Thị Kim Dung, Công chức Tài chính – Kế toán;  

2.3. Ông Ngô Trí Huyền,  Công chức  Văn phòng – Thống kê; 

2.4. Ông Phan Xuân Huyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

2.5. Ông Nguyễn Đình Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

2.6. Bà Nguyễn Thị Huyền, Công chức Văn hóa - Xã hội;   

2.7. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Công chức Văn hóa - Xã hội; 

2.8. Ông Phan Văn Thọ,           Công chức Địa chính - Xây dựng. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
1.1. Kết quả đạt được: 

- Kế hoạch CCHC năm 2021 đầy đủ các nội dung CCHC theo quy định hiện hành,  

đúng thời gian quy định tại Công văn số:147/UBND-NV ngày 20/01/2021 của UBND 

huyện. kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ trong khung nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kế 

hoạch CCHC cụ thể, rõ trách nhiệm triển khai, chi tiết mốc thời gian hoàn thành trong năm. 

- Thực hiện các Báo cáo định kỳ hàng quý, năm về CCHC đầy đủ về số lượng, 

đảm bảo thời hạn theo quy định 

- Công tác tự kiểm tra, đánh giá và chấm điểm thẩm định xác định chỉ số CCHC 

thực hiện đúng theo yêu cầu, có hồ minh chứng đầy đủ. 

- Đã ban hành KH tuyên truyền CCHC năm 2021, có văn bản triển khai, đôn 

đốc thực hiện và đã thực hiện tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và Trang TTĐT 



xã, tổ chức tọa đàm, lồng ghép tuyên truyền CCHC vào các cuộc hội nghị, giao ban, 

tập huấn. 

1.2. Tồn tại hạn chế: 

- Các báo cáo CCHC còn hạn chế về chất lượng và số liệu  

- Chưa có sáng kiến kinh nghiệm về công tác CCHC của năm liền kề 

- Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao chưa 

đạt: Bị phê bình tại Văn bản: số 87/UBND-KTHT ngày 12/01/2021; số 762/UBND-

VP ngày 25/3/2021; số 2045/UBND-VP ngày 09/7/2021;  

2. Cải cách thể chế 

2.1. Kết quả đạt được: Đã triển khai thực hiện tương đối kịp thời, đầy đủ các 

nhiệm vụ về CCTC theo Kế hoạch CCHC 2021. Tham gia góp 4/5 văn bản yêu cầu 

của cơ quan nhà nước cấp trên. Công tác tổ chức thi hành pháp luật đã triển khai 

tương đối kịp thời các văn bản QPPL mới có hiệu lực liên quan đến nhiệm vụ của 

chính quyền cấp xã như Luật cư trú, Luật xử lý VPHC sửa đổi, Luật phòng chống ma 

túy sửa đổi, Luật bảo vệ môi trường, 17/2021/NĐ-CP, 20/2021/NĐ-CP, Thông tư 

04/2021/TT-BTP, Nghị định 82/2020/NĐ-CP, các văn bản, chính sách mới có hiệu 

lực từng quý do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành; hoạt động TDTHPL được triển 

khai kịp thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.  

2.2. Tồn tại hạn chế: Một số nhiệm vụ về CCTC theo các tiêu chí chưa thực hiện 

kịp thời nhưng không có báo cáo giải trình như chưa ban hành văn bản để tổ chức 

thực hiện Luật đê điều và luật phòng tránh thiên tai sửa đổi theo hướng dẫn của 

UBND huyện. Góp ý xây dựng văn bản theo yêu cầu chưa đầy đủ, chất lượng văn 

bản góp ý chưa cao.  

3. Cải cách thủ tục hành chính 

3.1. Kết quả đạt được:  

- Có bảng niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ 

phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả đủ điều kiện niêm yết.  

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

+ Cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa cơ bản đáp ứng yêu cầu như: diện tích 

đảm bảo; Đã có bản nội quy theo quy định; có ghế ngồi, bàn viết, tủ đựng tài liệu, 

máy vi tính, máy in, nước uống, có hòm thư góp ý ... 

+ Thực hiện tiếp nhận tiếp nhận TTHC tại bộ phận một cửa 100%; 

+ Trong tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa – Chính sách đã thực 

hiện lưu hồ sơ theo quy định; có phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả; phiếu kiểm soát quá 

trình giải quyết TTHC. 

+ Thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khi 

giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định.  

3.2. Hạn chế, tồn tại:  

+ Chưa đầy đủ, đúng quy định: thiếu các TTHC lĩnh vực Tài nguyên – Môi 

trường công bố tại các Quyết định 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020; số 2617/QĐ-

UBND ngày 13/8/2020; Thiếu quy trình nội bộ của các TTHC lĩnh vực Quốc phòng 

tại Quyết định số 1917/QĐ-BQP ngày 15/5/2019. 

+ Niêm yết TTHC đã hết liệu lực: các TTHC lĩnh vực Thanh tra công bố tại 

Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 16/3/2015. 

+ Nhiều lĩnh vực niêm yết cả các nội dung không liên quan đến quy trình nội 

bộ giải quyết TTHC; 



+ Niêm yết các TTHC không thuộc thẩm quyền giải quyết: Lĩnh vực Tài 

nguyên – Môi trường; Lao động – TB&XH; 

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

+ Trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC: các lĩnh vực Tài nguyên – Môi 

trường và Tư pháp không có phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; không có phiếu kiểm 

soát quá trình giải quyết TTHC; không lưu hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định tại 

các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh; Ghi sổ tiếp nhận, theo dõi hồ sơ chưa 

đúng mẫu;  

- Có ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC nhưng nội dung chưa đạt, 

chưa thể hiện rõ nhiệm vụ của các ban, ngành cấp xã; Kế hoạch Kiểm soát TTHC sơ 

sài, không có biểu phụ lục nhiệm vụ cần triển khai thực hiện. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác kiểm soát TTHC kịp thời 

nhưng chưa đầy đủ các nội dung, biểu mẫu theo quy định. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

4.1. Kết quả đạt được:  

- Việc sắp xếp số lượng cán bộ, công chức đảm bảo theo Nghị định 

34/2020/NĐ-CP, Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND: 

+ Cán bộ: 10 người 

+ Công chức: 9 người 

- Việc sắp xếp số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 

thôn, tổ dân phố đúng theo quy định tại Nghị quyết số 258/NQ-HĐND 

+ Cấp xã: 7 người không chuyên trách. 

+ Cấp thôn: Bí thư không kiêm thôn trưởng: 9 thôn 

- Ủy ban nhân dân xã đã xây dưng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc của 

UBND xã; có thông báo phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức cấp xã theo 

từng lĩnh vực. 

5. Cải cách chế độ công vụ 

        5.1. Kết quả đạt được 

 - Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đảm bảo 

theo quy định. 

- Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện đúng thời 

gian, đúng quy định của pháp luật. 

- Trình độ của cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo theo định. 

- Việc cập nhật thông tin cán bộ công chức viên chức vào phần mềm quản lý 

CBCCVC của tỉnh đầy đủ,  

- Thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính và ký bản cam theo Quyết 

định 52/QĐ-UBND đầy đủ, đúng quy định. 

- Đơn vị đã ban hành và thực hiện Quy chế văn hóa công vụ đúng quy định. 

- Báo cáo về lĩnh vực CBCCVC (định kỳ, đột xuất) đầy đủ,  

5.2. Tồn tại hạn chế: 

- Không thực hiện việc tự kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

văn hóa công vụ (không lồng ghép với các cuộc kiểm tra khác). 

- Không xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị. 



6. Cải cách tài chính công 

6.1. Kết quả đạt được: Đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành ngân 

sách nhà nước, lập, chấp hành, quyết toán ngân sách theo đúng quy định, thực hiện 

công khai dự toán, quyết toán ngân sách, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế 

quản lý tài sản, để điều hành ngân sách đảm bảo chế độ quy định hiện hành, có các 

giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư và thu ngân sách trên địa bàn xã. 

6.2. Tồn tại hạn chế: 

- Chưa có báo cáo kết quả tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho CB, CC trong 

năm 2021. 

- Công tác lập dự toán và quyết toán chưa có thuyết minh cơ sở xây dựng DT, 

QT ngân sách năm 2020 

7. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CQ ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ 

1. Kết quả đạt đƣợc 

- Đã ban hành KH ứng dụng công nghê thông tin năm 2021 và có văn bản triển 

khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. 

- Ứng dụng tốt phần mềm TD trong chỉ đạo điều hành trao đổi văn bản đi, đến; 

ứng dụng chữ ký trao đổi, gửi nhận trên môi trường mạng; phần mềm DVC tại Điểm 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC. 

- Trang TTĐT: Thông tin cập nhật đầy đủ, đúng quy định. 

2. Hạn chế, tồn tại 

- Ban hành KH ứng dụng CNTT năm 2021 nhưng chưa hoàn thành các nội 

dung, mục tiêu kế hoạch CNTT đề ra. 

- Tỷ lệ văn bản đến và đi được tác nghiệp hoàn toàn trên văn bản số đạt 66%. 

- Văn bản đi được ký số và ban hành văn bản số (văn bản điện tử) gửi đến các cơ 

quan, đơn vị (trừ các văn bản mật) chưa đạt tỷ lệ. 

- Không phát sinh hồ sơ DVC TT mức độ 3, mức độ 4. 

- Không phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính 

công ích. 

7.2. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO (ISO 9001) theo quy định 

7.2.1. Kết quả đạt được: Không 

7.2.2. Tồn tại hạn chế: Chưa xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 

(ISO 9001) theo quy định. 

IV. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƢỢC KIỂM TRA 
- Nhất trí với ý kiến đánh giá, nhận xét và kết quả chấm điểm xác định chỉ số 

CCHC của Đoàn kiểm tra. 

- Trên cơ sở các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra; UBND xã sẽ tiếp 

thu, chấn chỉnh và sớm đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế mà đoàn 

đã chỉ ra. 

- Lãnh đạo UBND xã, đứng đầu là đc Chủ tịch UBND xã nhận trách nhiệm về 

các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC ở địa phương. 

V. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

- Nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ chung của cả hệ thống, cần phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho CBCC phụ trách, phối hợp để thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với đánh giá, xếp loại CBCC cuối năm.  



- Phát huy các kết quả đạt được, khẩn trương đề ra các biện pháp để khắc phục 

các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC. 

Biên bản được thông qua tại buổi làm việc và lập thành 02 bản, đơn vị được 

kiểm tra giữ 01 bản, Đoàn kiểm tra giữ 01 bản (tại Thư ký), làm cơ sở để tổng hợp 

Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về kết quả kiểm tra công tác CCHC và chấm thẩm 

định xác định chỉ số CCHC năm 2021. 

Cuộc làm việc kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

                      CHỦ TỊCH 

                   

  
                     

              Nguyễn Đình Hoạt 

 

TM. TRƢỞNG ĐOÀN 

 PHÓ TRƢỞNG ĐOÀN 

  

                   

   Nguyễn Hồng Sơn  
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