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BÁO CÁO 

Báo cáo một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017; 

tiến độ triển khai Đề án đẩy mạnh Cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020 

của UBND quận Cẩm Lệ trong thời gian qua 

 

 

Căn cứ Công văn số 314/HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân quận Cẩm Lệ về việc phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm 

việc, UBND quận Cẩm Lệ báo cáo một số nội dung trong kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính năm 2017, tiến độ triển khai Đề án cải cách hành chính 

giai đoạn 2018-2020 của UBND quận trong thời gian qua như sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 

Qua kết quả thẩm định, đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND 

quận Cẩm Lệ năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố, UBND quận Cẩm Lệ báo cáo 

kết quả, một số hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính 2017 như 

sau: 

1. Tổng số điểm đạt được của quận năm 2017: 82,75/100 điểm. Xếp vào 

nhóm các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. (So với năm 2016 

đạt 79,25 điểm, xếp loại khá). 

(Có giải trình cụ thể kèm theo) 

2. Đánh giá  

a) Ưu điểm 

Trong năm 2017, UBND quận triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ 

trong công tác cải cách hành chính. Thực hiện khắc phục tương đối hiện quả các 

hạn chế, thiếu sót trong việc sử dụng phần mềm một cửa, hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành, hệ thống thư điện tử tại UBND quận; đẩy mạnh thực hiện tốt 

việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 đối với thủ tục xác nhận thang, 

bảng lương cho các doanh nghiệp. 

b)Hạn chế 

- Về khách quan, một số nội dung khó đạt điểm theo tiêu chí Bộ Chỉ số 

đưa ra như kiến nghị đơn giản hóa từ 20% trở lên các thủ tục hành chính được 

UBND thành phố phê duyệt, việc sử dụng cơ cấu công chức, viên chức đúng vị 

trí việc làm, việc nâng cao số lượng công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở 

mức độ 3, mức độ 4 chiếm tỷ lệ từ 60% số thủ tục hành chính trở lên. Ngoài ra 

TinThinh
Typewriter
131

TinThinh
Typewriter
19

TinThinh
Typewriter
5



trong năm, có công chức phường bị xử lý kỷ luật nên bị trừ điểm cải cách hành 

chính. 

-Về chủ quan 

+ Một số cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách 

hành chính còn chủ quan trong tham mưu UBND quận thực hiện một số nhiệm 

vụ như:  

* Phòng Nội vụ tham mưu xây dựng Kế hoạch CCHC chưa đầy đủ (không 

đưa các nhiệm vụ “Hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị 

sự nghiệp trên địa bàn thành phố”và“xây dựng Đề án chuyển đổi cơ chế tự 

chủ một số đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ”vào Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017); 

* Văn phòng HĐND&UBND quận chưa tham mưu hiệu quả công tác hiện 

đại hóa nền hành chính nên mắc lỗi việc sử dụng phần mềm một cửanhư người 

tiếp nhận thực hiện thiếu thao tác dẫn đến trễn hạn trên phần mềm hoặc tỷ lệ hồ 

sơ được luân chuyển, xử lý trên phần mềm còn thấp; việc sử dụng Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành chưa đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu; tỷ lệ sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến còn thấp; 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện chưa đầy đủ việc gửi dự toán, sử 

dụng các biểu mẫu chưa đúng quy định nên bị trừ điểm ở mục cải cách tài chính 

công(theo đánh giá của Sở Tài chính). 

+ Phòng Nội vụ,cơ quan tham mưu UBND quận thực hiện công tác cải 

cách hành chính nói chung chưa tham mưu tốt UBND quận đôn đốc, giám sát 

các cơ quan, đơn vị trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách 

hành chính.  

II. Việc triển khai thực hiện Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 

2018-2020 

Căn cứ Đề án Nâng cao chất lượng cải cách hành chính giai đoạn 2018-

2020, UBND quận ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 về 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018. UBND quận báo 

cáo tiến độ cụ thể các công việc triển khai theo Kế hoạch đến tháng 5 năm 2018 

như sau: 

1. Thành lập Ban Giám sát chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án: Dự kiến 

thành lập cuối tháng 5/2018. 

2. Tổ chức hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ sở mới đảm 

bảo đồng bộ, hiệu quả:  

Ngay sau khi đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ sở 

mới, UBND quận chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND&UBND 

quận thường xuyên theo dõi, nắm bắt, kịp thời xử lý các sự cố trong quá trình 

vận hành.  



Tổ Hỗ trợ CCHC tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn công dân sử dụng 

các trang thiết bị, cơ sở vật chất mới tại Bộ phận. Đặc biệt trong các tháng 2,3,4 

khi số lượng công dân đến giao dịch lĩnh vực đất đai với số lượng rất lớn gây quá 

tải cho bộ phận, Tổ Hỗ trợ kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn công dân, làm giảm căng 

thẳng và giúp ổn định trật tự tại Bộ phận. Nhìn chung, bộ phận hoạt động tương 

đối ổn định trong thời gian qua. 

3. Rà soát, kiến nghị mở rộng các dịch vụ trực tuyến công: Qua tình thực 

tế về sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại quận trong thời gian qua, UBND 

quận chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND triển khai 

cho các cơ quan chuyên môn có tham mưu UBND quận giải quyết thủ tục hành 

chính chủ động rà soát, đề xuất xây dựng dịch vụ trực tuyến công tại đơn vị 

mình. Trên cơ sở đề xuất các đơn vị và tình hình thực tế,UBND quận xem 

xét,tổng hợp và phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các dịch vụ 

trực tuyến công trong thời gian đến. 

4. Xây dựng quy định đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức công dân 

riêng của UBND quận Cẩm Lệ: Hiện UBND quận đang xây dựng Kế hoạch, 

phương án khảo sát và dự kiến triển khai trong tháng 6/2018. 

5. Xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện luân chuyển vị trí công tác một 

số vị trí công chức quận và phường theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Quyết 

định số 3217/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng: Dự 

kiến rà soát và xây dựng Kế hoạch trong tháng 6. 

6. Ban hành quy định phân phối thu nhập tăng thêm dựa trên đánh giá kết 

quả làm việc hàng tháng trên phần mềm đối với công chức. 

UBND quận chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch 

xây dựng dự thảo 3 bộ quy chế mẫu đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp, UBND các phường theo đặc thù từng nhóm cơ quan. Dự kiến ban hành 

trong tháng 6/2018. 

Các nội dung còn lại trong triển khai Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính 

UBND quận tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới theo Kế hoạch đề ra. 

Ngoài ra UBND quận đẩy mạnh thực hiện một số nội dung trong thời gian đến 

nhằm nâng cao chất lượng, điểm số kết quả cải cách hành chính năm 2018, cụ 

thể:  

- Triển khai đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hỗ trợ 

công dân đăng ký thông tin công dân điện tử và sử dụng dịch vụ trực tuyến công 

tại quận;  

- Tập trung khuyến khích, hỗ trợ công dân sử dụng việc nộp và nhận kết 

quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Xây dựng phường điện tử loại 1 cho 2/6 phường trong năm 2018. 



Trên đây là báo cáo một số nội dung trong kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính năm 2017, tiến độ triển khai Đề án cải cách hành chính giai 

đoạn 2018-2020 của UBND quận UBND quận Cẩm Lệ./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND quận; 

- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn 
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