Qua báo cáo của các đơn vị về tình hình công tác CCHC và ứng dụng CNTT của quận, ông Ngô Ngọc Quốc
đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong công tác tham mưu UBND quận thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, như: nâng số điểm
CCHC của UBND quận năm 2017/2016 tăng 3,5 điểm, xếp loại tốt về công tác CCHC; Trang Thông tin
điện tử quận được Chủ tịch thành phố trao bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, vận
hành. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ hành chính công không phát sinh các vấn đề bức xúc của tổ chức, công dân
liên quan đến thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Quang cảnh buổi làm việc
Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: công tác CCHC trong 6 tháng đầu
năm chưa có các giải pháp đột phá đồng bộ để khắc phục những hạn chế, tồn tại của các năm trước; tính chủ
động của các cơ quan chuyên môn chưa cao, việc ứng dụng CNTT còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến
còn thấp; trang thiết bị về CNTT được đầu tư cho các đơn vị, địa phương thuộc quận qua mua sắm tập trung
không đáp ứng được nhu cầu công việc chuyên môn…
Kết luận buổi làm việc, Ông Ngô Ngọc Quốc đã đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa các
kết quả đạt được, tăng cường trong việc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC của quận; Tham mưu
UBND quận có hình thức xử lý kịp thời, phù hợp đối với cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ
chuyên môn, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ công chức phường, kịp
thời hỗ trợ giải quyết các sự cố về ứng dụng CNTT cho các phường, đồng thời đề xuất mua sắm trang thiết
bị có chức năng phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công việc và một số nội dung có liên quan khác ./.
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