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Thực hiện Công văn số 167/UBND-VXNV ngày 13/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành 

chính định kỳ; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 

2021, cụ thể như sau: 

A. PHẠM VI ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 

1. Về kế hoạch cải cách hành chính:  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

và Kế hoạch về công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo quy định. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh duy trì việc đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 

29/10/2020 về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức. 

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công đoàn cơ s  Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên tịch số 234/KH T-VPUB-CĐVP 

ngày 07/02/2017 về việc kiểm tra ch n chỉnh k  luật, k  cương hành chính nh m 

tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cư ng kiểm 

tra, ch n chỉnh k  luật, k  cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 

5258/UBND-KGVX ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh 

tổ chức thực hiện k  luật, k  cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện k  luật, k  cương hành chính của cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cư ng thực hiện nghiêm minh k  luật, k  

cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công 

văn số 1186/UBND-VXNV ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi 

mới, nâng cao trách nhiệm ngư i đứng đầu trong công tác quản lý và thực hiện 

nghiêm k  luật k  cương hành chính tại các S , ban, ngành và địa phương. 

3. Về kiểm tra cải cách hành chính: 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 36/QĐ-VPUB 

ngày 17/8/2019 về việc tổ chức lại Tổ kiểm tra ch n chỉnh k  luật, k  cương hành 

chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác kiểm tra về công tác 

cải cách hành chính đối với các đơn vị, phòng ban trực thuộc thông qua việc 

thư ng xuyên chỉ đạo tăng cư ng cải cách hành chính, kiểm tra đột xu t tại các 

phòng, ban về gi  gi c làm việc, kiểm tra việc ch p hành gửi văn bản qua hệ thống 

TD Office của từng chuyên viên, việc phát hành văn bản scan trong nội bộ Văn 

phòng (không phát hành văn bản gi y); việc giải quyết hồ sơ một cửa của các 

phòng chuyên môn (thông qua thống kê nội bộ về kết quả giải quyết hồ sơ một cửa 

hàng tháng để đánh giá tại cuộc họp Chi bộ). Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã tiếp tục thực hiện Công văn số 1524/VPUB-KGVX ngày 

14/5/2019 để ch n chỉnh việc ch p hành k  luật, k  cương hành chính nhà nước 

đối với công chức, viên chức thuộc Văn phòng; Công văn số 923/VPUB-KGVX 

ngày 29/3/2019 về việc tăng cư ng công tác kiểm tra k  luật, k  cương hành chính 

và xử lý hồ sơ công việc của chuyên viên; Công văn số 1774/VPUB-KGVX ngày 

29/5/2019 về việc cung c p thông tin hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có kết quả giải quyết. 

- Việc kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2021 vẫn duy trì thực hiện 

phối hợp đề nghị các S , ban, ngành và địa phương cùng phối hợp chặt chẽ trong 

việc cung c p thông tin hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh chưa có kết quả giải quyết để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thúc đẩy 

việc tham mưu giải quyết hồ sơ của chuyên viên kịp th i, hiệu quả nh m hạn chế 

việc để hồ sơ quá hạn. 

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính: 

- Tiếp tục tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính cụ thể như: Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 

26/7/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công 

(PAPI) của tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban 

Thư ng vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện các giải pháp đột phá nh m cải thiện các chỉ số 

cải cách hành chính; việc duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang 

thông tin điện tử của các S , ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

việc ch p hành k  luật, k  cương hành chính theo Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 

03/9/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ch n chỉnh lề lối làm việc, tăng cư ng k  luật, k  

cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến 

sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 

17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện k  

luật, k  cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ 

thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cư ng 

thực hiện nghiêm minh k  luật, k  cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cư ng đăng tin trên văn bản chỉ đạo điều hành, viết 

tin, bài về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; lồng ghép nội 

dung tuyên truyền cải cách hành chính vào trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt 
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pháp luật sáng thứ hai hàng tháng... để phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, ngư i lao động công tác tại Văn phòng. 

- M  hộp thư dùng chung trong nội bộ Văn phòng về cải cách hành chính để 

cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính để chia sẻ thông tin, 

tạo thuận lợi trong công tác cải cách hành chính. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 

1. Cải cách thể chế:  

- Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 93/2018/QĐ-

UBND ngày 01/11/2018 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng 

cư ng công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Công văn số 2965/UBND-KSTTHC 

ngày 12/7/2019 về việc tăng cư ng hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về phê duyệt kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. 

- Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 46/2021/QĐ-

UBND ngày 09/8/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

c u tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh để kịp th i công bố, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị 

chung, vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch trong cải cách hành chính. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Đã niêm yết công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính tại Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại trụ s  cơ quan và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; đồng th i 

công khai: địa chỉ thư điện tử; địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng... của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 16/VPUB-KSTTHC ngày 

02/01/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trư ng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

trên địa bàn tỉnh. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát k  để đảm 

bảo các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh được ban hành theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật; đã 

ban hành nhiều văn bản nhắc nh  các S , ngành khẩn trương tham mưu Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính sau khi Bộ, ngành 

Trung ương công bố; tham gia góp ý, thẩm định và kiểm soát ch t lượng đối với 

thủ tục hành chính theo đề nghị các S , ban, ngành đảm bảo theo th i gian quy 

định. 

- Về thực hiện cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-VPUB ngày 
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27/5/2020 về việc điều chuyển nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh. Theo đó, từ ngày 01/6/2020, việc tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

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

3.1. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy: 

- Văn phòng đã xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, trình c p có 

thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ s  pháp lý trong việc tuyển dụng, sử 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện các chế độ chính sách 

đối với  đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu 

quả, cơ c u lại đội ngũ công chức cho phù hợp theo năng lực, s  trư ng… Triển 

khai Kế hoạch tổ chức thi tuyển các chức danh Trư ng, Phó phòng chuyên môn 

thuộc Văn phòng; tiến hành sắp xếp, bố trí công chức, viên chức các phòng chuyên 

môn đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

- Thực hiện Công văn số 3539/UBND-VXNV ngày 02/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Công văn số 2840/SNV-

TCBM ngày 07/10/2020 của S  Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy và đề xu t Phương 

án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ đối với các phòng, ban chuyên môn hiện nay tại Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, đảm bảo về cơ c u tổ chức, số lượng phòng, ban theo quy định. 

3.2. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan, 

đơn vị: 

- Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp với Công đoàn xây 

dựng các nội quy, quy định về thực hiện Quy chế văn hóa công s  trong đơn vị và 

hướng dẫn thực hiện theo Quyết định số 44/QĐ-VPUB ngày 09/6/2009 của Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện văn hóa 

công s  và Quy tắc ứng xử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảng ủy, lãnh 

đạo Văn phòng chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thư ng xuyên quán triệt đến 

100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và ngư i lao động trong cơ quan, 

đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công s  tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định của  uật Cán bộ, công chức,  uât Viên chức và  uật sửa 

đổi, bổ sung một số điều  uật Cán bộ, công chức và  uật Viên chức; ch p hành và 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao theo quy định tại Quyết định của Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Quy chế dân chủ cơ s , Quyết định thành lập Ban 

Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ   cơ s , quy chế chi tiêu nội bộ, niêm yết công 
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khai, minh bạch các thủ tục hành chính mục tiêu ch t lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015; nội quy cơ quan, lịch tiếp công dân; lịch công tác... Việc xây dựng 

và thực hiện quy chế dân chủ   cơ s  và các quy chế khác trong hoạt động của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để c p ủy chi bộ, thủ trư ng cơ quan 

thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, 

công chức và tạo mọi điều kiện cho công chức, viên chức và ngư i lao động tham 

gia quản lý đơn vị, gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của chi bộ   cơ quan, 

ch p hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trư ng và phát huy 

vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị. 

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

4.1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định 

số 108/2014/NĐ-VP: 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế thực hiện theo Nghị quyết 

số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 

01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Kế hoạch số 2549/KH-UBND 

ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách 

tinh giản biên chế, Công văn số 1435/SNV-CCVC ngày 17/6/2015 của S  Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 2113/KH-VPUB ngày 

30/9/2015 triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế (2015 -2021), báo cáo 

kế hoạch thu hồi biên chế giai đoạn 2015-2030. 

- Thực hiện kế hoạch thu hồi biên chế giai đoạn 2015 - 2030, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo và xây dựng kế hoạch thu hồi biên chế đến năm 2030 

của cơ quan, đơn vị (Công văn số 907/VPUB-HCTC ngày 28/3/2019 về việc báo 

cáo kế hoạch thu hồi biên chế đến năm 2030). 

-  Văn phòng Ủy ban nhân dân đã triển khai thực hiện chế độ đánh giá, phân 

loại cán bộ, công chức đúng định kỳ và theo chỉ đạo tại Công văn số 799/UBND-

NC ngày 27/2/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định 44/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá, 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Việc hàng tháng, quý của các phòng, đơn 

vị trên cơ s   kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, làm cơ s  để lãnh đạo Văn 

phòng tổ chức xét, đánh giá hàng quý, năm, là căn cứ để bình xét thi đua, khen 

thư ng và đưa vào kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm đối với cá nhân có 02 

năm liền không hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị theo quy định.  

4.2. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức: 

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tại Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh được thực hiện kịp th i, đúng quy định, theo kế hoạch hàng năm. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ, các k  năng kiến thức bổ trợ theo yêu cầu trong công tác và chuẩn hóa 

tiêu chuẩn ngạch, chức danh, chức vụ hiện tại, quy hoạch và có định hướng sử 

dụng lâu dài sau khi đào tạo ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác 

tham mưu tổng hợp, phục vụ cho công tác điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
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5. Cải cách tài chính công:  

- Thực hiện Quy chế dân chủ   cơ s , đảm bảo phát huy quyền dân chủ cho 

cán bộ, công chức trong việc thực hiện các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, nghỉ dưỡng sức, phụ c p làm thêm gi , thêm việc và các chế độ, 

chính sách khác. Trong năm đã giải quyết chế độ nghỉ lễ, tết... đảm bảo theo quy 

định và tình hình thực tế của cơ quan. 

- Cập nhật kịp th i các Quyết định mới nh t đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2021 để thực hiện thanh toán đúng chế độ, cụ thể như: Quyết định số 

80/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi 

dưỡng đối với ngư i làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 40/2019/QĐ-

UBND ngày 09/8/2019 quy định một số nội dung và mức chi đào tạo, bồi dưỡng 

trong nước đối với cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Ch p hành chế độ quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước do ngân sách 

nhà nước c p, cụ thể: Ch p hành dự toán và quyết toán ngân sách theo  uật ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn khác, chi theo quy chế chi tiêu nội bộ đã 

ban hành. 

- Cập nhật kịp th i những quy định mới nh t trong công tác quản lý tài chính 

ngân sách, cụ thể: Ch p hành việc m  sổ và hạch toán kế toán theo đúng quy định 

tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trư ng Bộ Tài chính; 

sử dụng hiệu quả phần mềm bảo hiểm xã hội trong việc thanh toán chế độ thai sản, 

nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản cho công chức, viên chức Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định. 

6. Hiện đại hóa nền hành chính: 

- Nh m tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/2012/CT-UBND ngày 

08/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cư ng sử dụng văn bản điện tử 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

63/UBND-KTTH ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về 

gửi, nhận văn bản điện tử; Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu 

điện tử trong công tác văn thư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã đẩy mạnh việc 

ứng dụng phần mềm “Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

(TDOffice)” trong quản lý và điều hành công việc; tăng cư ng việc sử dụng hệ 

thống thư điện tử (Email) để trao đổi, cung c p thông tin, gửi, nhận văn bản; chứng 

thư số, ký số các loại văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh được phát hành đi trong nội bộ các cơ quan trong tỉnh và trên trục liên 

thông với các bộ ngành Trung ương được thực hiện tốt dưới dạng văn bản điện tử 

(không phát hành văn bản gi y trong nội bộ văn phòng) góp phần giảm bớt gi y t  

hành chính, thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí. Hiện nay tại các 

phòng, đơn vị thuộc Văn phòng đều sử dụng, khai thác tốt phần mềm Hệ Chương 

trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD. Office); sử dụng mạng nội bộ (mạng 



7 

 

 AN) trong trao đổi công việc; 100% công chức, viên chức sử dụng thư điện tử 

trong trao đổi công việc; thực hiện kết nối và phát hành văn bản qua phần mềm 

“Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc” đến t t cả đơn vị, giúp thực 

hiện gửi Văn bản đi và Gi y m i từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn 

vị, đảm bảo việc xử lý công việc được kịp th i, nhanh chóng. 

 - Thực hiện Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và 

các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã cử đào tạo, tập hu n về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các 

cán bộ, công chức,viên chức trong hoạt động của cơ quan nhà nước nh m nâng cao 

nhận về mức độ quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tham gia 

các lớp đào tạo chuyên sâu an toàn thông tin để nâng cao trình độ, chuyên môn 

nghiệp vụ do S  Thông tin và Truyền thông tổ chức; Bố trí cán bộ chuyên trách 

công nghệ thông tin thư ng xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đảm bảo an 

toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ ( AN) gồm: máy chủ, máy trạm, thiết bị 

mạng, phần cứng, phần mềm hệ thống và các hệ thống thông tin, phần mềm ứng 

dụng nh m đánh giá tổng thể mức độ an toàn thông tin mạng, kịp th i phát hiện và 

xử lý sự cố, l  hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc t n công vào hệ thống mạng. Triển 

khai cài đặt phần mềm chống virus cho t t cả các máy chủ, máy trạm trong hệ 

thống mạng; Thư ng xuyên cập nhật phiên bản mới, bản vá l i của hệ điều hành, 

phần mềm chống virus. Kiểm soát chặt chẽ cài đặt phần mềm trên máy chủ, máy 

trạm, không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. Định kỳ thực hiện việc sao lưu 

cơ s  dữ liệu ổ cứng di động để đảm bảo việc an toàn dữ liệu. 

 - Thực hiện Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong các 

văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành xây dựng phần 

mềm quản lý phần mềm “Hệ văn bản chỉ đạo điều hành” tỉnh Ninh Thuận. Phần 

mềm này kết nối liên thông từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến 19 S  và 07 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nh m theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra chặt chẽ thông tin 

cập nhật về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên Hệ văn bản chỉ đạo điều hành và số liệu trong 

các báo cáo của các s , ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Thông 

qua thực hiện Quy chế theo dõi nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã h  trợ tốt cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 

chỉ đạo kịp th i các nhiệm vụ giao cho các S , ban ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố giúp theo dõi tiến độ xử lý công việc, tránh tình trạng bỏ sót và 

thực hiện chậm trễ các công việc đã giao. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện và m  rộng, nâng c p 

ch t lượng mạng nội bộ (mạng  AN), mạng Internet vào công tác quản lý, chỉ đạo 

điều hành. 
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- Tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận, chuyển văn bản; theo đó bộ phận Văn 

thư được giao nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý chuyển văn bản đến cho chuyên viên 

phụ trách, góp phần tiết kiệm th i gian xử lý văn bản đến và hạn chế việc chuyển 

văn bản sai tuyến; tiếp tục áp dụng tốt phần mềm theo dõi quá trình, kết quả giải 

quyết của lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với hồ sơ trình 

ký ban hành của chuyên viên Văn phòng, giúp theo dõi, truy xu t hồ sơ tham 

mưu... 

- Tiếp tục duy trì các thư mục dùng chung trong nội bộ Văn phòng để chia sẻ 

thông tin về cải cách hành chính và các lĩnh vực khác, giúp việc trao đổi, thông tin 

được nhanh, thuận lợi, giúp khai thác và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào 

hoạt động tại cơ quan. 

- Hiện nay, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đang quản lý hệ thống Hội 

nghị truyền hình trực tuyến Chính phủ. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 

Chính phủ giúp kết nối tốt các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, ch t lượng về 

đư ng truyền hình ảnh, âm thanh hoạt động hiệu quả. Cơ bản hệ thống họp trực 

tuyến đã phục vụ tốt cho các hoạt động hội nghị truyền hình trực tuyến của Chính 

phủ và Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tới các huyện, thành phố; đồng 

th i, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh tích hợp chung với Hệ thống 

Hội nghị truyền hình trực tuyến Chính phủ thực hiện có hiệu quả các cuộc họp 

định kỳ tháng, quí, 6 tháng, năm của Ủy ban nhân dân tỉnh với các huyện, thành 

phố, qua đó giảm được chi phí đi lại cho các địa phương, đồng th i gia tăng hiệu 

quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các S , 

ngành và địa phương. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Ƣu điểm:  

Công tác cải cách hành chính tại Văn phòng đã được thực hiện nghiêm túc, 

triển khai đồng bộ các lĩnh vực, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả công tác 

hiện đại hóa hành chính, phối hợp có hiệu quả với S  Nội vụ, S  Tư pháp và các 

S , ngành liên quan trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành 

về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành trên địa bàn tỉnh. 

2. Tồn tại, hạn chế:  

- Về cải cách tài chính công: Việc tiết kiệm kinh phí hành chính để tăng thu 

nhập cho công chức, viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh còn khó 

khăn. 

- Do đặc thù công việc tham mưu, giúp việc của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, công tác luân chuyển, bố trí cán bộ, công chức cũng phần nào ảnh hư ng 

đến công tác phân công, bố trí công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách 

hành chính. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

TRONG THỜI GIAN TỚI: 

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận 

năm 2022, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022; 
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Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng 

cư ng thực hiện nghiêm minh k  luật, k  cương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 1186/UBND-VXNV ngày 

27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi mới, nâng cao trách nhiệm ngư i 

đứng đầu trong công tác quản lý và thực hiện nghiêm k  luật k  cương hành chính 

tại các S , ban, ngành và địa phương. 

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các s , ngành, tăng cư ng công tác tham 

mưu rà soát ban hành, sửa đổi hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật trên các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội; chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoạt 

động hiệu quả nh m nâng cao ch t lượng phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính 

và mang lại sự hài lòng của ngư i dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy: Nghị quyết 

chuyên đề số 11-NQ/ĐUVP ngày 15/4/2016 về tăng cư ng lãnh đạo công tác phối 

hợp giữa đảng viên, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

và việc đăng tải thông tin lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Nghị quyết chuyên đề 

số 04-NQ/ĐUVP ngày 10/3/2020 về tăng cư ng lãnh đạo đối với công tác ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính. 

4. Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được học tập, bồi 

dưỡng, nâng cao k  năng hành chính, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy 

định. Hoàn thành việc sắp xếp, phân công, điều chuyển công chức, viên chức... để 

đảm bảo tham mưu xử lý, giải quyết công việc phù hợp, thông suốt. 

5. Nâng cao ý thức tự giác cho công chức, viên chức trong cơ quan ch p 

hành nghiêm k  luật k  cương hành chính và tham mưu xử lý công việc bảo đảm 

ch t lượng, đúng tiến độ quy định. Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ kiểm tra k  luật 

k  cương hành chính đối với việc ch p hành k  luật, k  cương hành chính, thực 

hiện quy chế văn hóa công s  tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng th i tham 

gia kiểm tra với Tổ kiểm tra, ch n chỉnh k  luật, k  cương hành chính của tỉnh.  

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác 

quản lý và chỉ đạo điều hành. Đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm Hệ Chương 

trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm Chỉ đạo điều hành và Quy chế 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng 

Chính phủ giao bảo đảm ch t lượng, hiệu quả, đúng tiến độ quy định. 

7. Duy trì áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý ch t lượng TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

8. Công khai, dân chủ trong điều hành và ch p hành các quy định của Nhà 

nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức để tăng cư ng sự giám sát, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. 

B. NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI CÁC SỞ, NGÀNH TRONG NĂM 2022 

Tiếp tục theo dõi, phối hợp S  Nội vụ, S  Tư pháp, S  Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành 

hiệu quả về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; rà soát các nhiệm vụ 

do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các S , ngành và địa 

phương; ch m điểm, đánh giá, phân loại kết quả công tác cải cách hành chính của 
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các cơ quan, đơn vị; ban hành các văn bản khác liên quan đến công tác cải cách 

hành chính. 

Trên đây là Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2021, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh gửi S  Nội vụ tổng hợp theo quy định. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- S  Nội vụ; 

- VPUB:  Đ, CV; 
-  ưu: VT. VXNV. ĐNĐ 
 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Tâm 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

           VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 

Kết quả Cải cách hành chính năm 2021 

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-VPUB  

ngày   tháng    năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

1.  Công tác chỉ đạo điều hành CCHC    

1.1.  Kế hoạch CCHC     

1.1.1.  Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ   

1.1.2.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ   

1.1.3.  Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban 

hành 
Văn bản 

  

1.2.  Kiểm tra CCHC    

1.1.1.  Số s , ngành đã kiểm tra Cơ quan, đơn 

vị 

  

1.1.2.  Số UBND c p huyện đã kiểm tra Cơ quan, đơn 

vị 

  

1.1.3.  Số v n đề phát hiện qua kiểm tra V n đề   

1.1.4.  Số v n đề phát hiện đã xử lý xong V n đề   

1.3.  Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao 
 

  

1.3.1.  Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ   

1.3.2.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ   

1.3.3.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá 

hạn 
Nhiệm vụ 

  

1.4.  Khảo sát sự hài lòng của ngư i dân, tổ    
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STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

chức 

1.4.1.  Số lượng phiếu khảo sát Số lượng   

1.4.2.  Hình thức khảo sát Trực tuyến = 

0 

Phát phiếu = 1 

Kết hợp = 2 

  

1.5.  Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với 

ngư i dân, cộng đồng doanh nghiệp 

Không = 0 

Có = 1 

  

2.  Cải cách thể chế    

2.1.  Số VBQPP  đã ban hành/tham mưu 

ban hành 
Văn bản 

  

2.2.  Số VBQPP  đã kiểm tra theo thẩm 

quyển 
Văn bản 

  

2.3.  Số VBQPP  đã rà soát Văn bản   

2.4.  Số VBQPP  đã kiến nghị xử lý sau 

kiểm tra, rà soát 
Văn bản 

  

2.5.  Số VBQPP  có kiến nghị xử lý đã 

được xử lý xong 
Văn bản 

  

3.  Cải cách thủ tục hành chính    

3.1.  Thống kê TTHC    

3.1.1.  Số TTHC công bố mới Thủ tục 91  

3.1.2.  Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục 490  

3.1.3.  Tổng số TTHC đang có hiệu lực Thủ tục 1821  

Tron

g đó 

Số TTHC c p tỉnh: Thủ tục 1404  

Số TTHC c p huyện: Thủ tục 269  

Số TTHC c p xã: Thủ tục 148  

3.2.  Vận hành Cổng dịch vụ công    
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STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

3.2.1.  Số TTHC đã cập nhật, công khai trên 

Cổng DVC quốc gia 
Thủ tục 1685 

 

3.2.2.  Số TTHC mức độ 3 và 4 đã tích hợp 

lên Cổng DVC quốc gia  
Thủ tục 1054 

 

3.3.  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông 
  

 

3.3.1.  Số TTHC liên thông cùng c p Thủ tục 1127  

3.3.2.  Số TTHC liên thông giữa các c p 

chính quyền 
Thủ tục 71 

 

3.3.3.  T  lệ TTHC đã được phê duyệt quy 

trình nội bộ 
% 95 

 

3.3.4.  T  lệ quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC đã được điện tử hóa 
% 90 

 

3.4.  Kết quả giải quyết TTHC    

3.4.1.  T  lệ hồ sơ TTHC do các s , ngành 

tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn 
% 100 

 

3.4.2.  T  lệ hồ sơ TTHC do UBND c p 

huyện tiếp nhận được giải quyết đúng 

hẹn 

% 99,9 

 

3.4.3.  T  lệ hồ sơ TTHC do UBND c p xã 

tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn 
% 100 

 

3.4.4.  T  lệ hồ sơ TTHC về lĩnh vực đ t đai 

được giải quyết đúng hẹn (  cả 3 c p). 
% 99,7 

 

3.4.5.  T  lệ hồ sơ TTHC về lĩnh vực xây 

dựng được giải quyết đúng hẹn (  cả 

3 c p). 

% 100 

 

3.5.  Vận hành Cổng dịch vụ công    

3.5.1.  Số TTHC được tích hợp lên Cổng 

DVC 
Thủ tục 1796 

 

3.5.2.  Số TTHC cung c p mức độ 3, 4 trên Thủ tục 1560  
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STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

Cổng DVC 

3.5.3.  Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh 

toán trực tuyến. 
Thủ tục 1560 

 

4.  Cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nƣớc 
 

  

4.1.  Cơ c u tổ chức bộ máy    

4.1.1.  Số cơ quan chuyên môn c p tỉnh Cơ quan, đơn 

vị 
 

 

4.1.2.  Số ban quản lý trực thuộc UBND c p 

tỉnh 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

4.1.3.  Số tổ chức liên ngành do c p tỉnh 

thành lập 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

4.1.4.  Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh 

Cơ quan, đơn 

vị 
 

 

Tron

g đó 

Số ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh Cơ quan, đơn 

vị 

  

Số ĐVSNCL thuộc sở, ngành và tương 

đương 

Cơ quan, đơn 

vị 
 

 

Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Cơ quan, đơn 

vị 

  

Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với 

năm 2015 
% 

  

4.2.  Số liệu về biên chế công chức    

4.2.1.  Tổng số biên chế được giao trong năm Ngư i   

4.2.2.  Tổng số biên chế có mặt tại th i điểm 

báo cáo 
Ngư i 

  

4.2.3.  Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ 

quan hành chính nhà nước 
Ngư i 

  

4.2.4.  Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo 

cáo 
Ngư i 
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STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

4.2.5.  T  lệ phần trăm biên chế đã tinh giản 

so với năm 2015 
% 

  

4.3.  Số ngư i làm việc hư ng lương từ 

NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập 

 

  

4.3.1.  Tổng số ngư i làm việc được giao Ngư i   

4.3.2.  Tổng số ngư i làm việc có mặt Ngư i   

4.3.3.  Số ngư i đã tinh giản trong kỳ báo 

cáo 
Ngư i 

  

4.3.4.  T  lệ % đã tinh giản so với năm 2015 %   

5.  Cải cách chế độ công vụ    

5.1.  Vị trí việc làm của công chức, viên 

chức 
 

  

5.1.1.  Số cơ quan, tổ chức hành chính đã 

được phê duyệt vị trí việc làm theo 

quy định 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

5.1.2.  Số đơn vị sự nghiệp đã được phê 

duyệt vị trí việc làm theo quy định 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

5.1.3.  Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong 

thực hiện vị trí việc làm phát hiện qua 

thanh tra 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

5.2.  Tuyển dụng công chức, viên chức    

5.2.1.  Số công chức được tuyển dụng (thi 

tuyển, xét tuyển) 
Ngư i 

  

5.2.2.  Số công chức được tuyển dụng theo 

trư ng hợp đặc biệt. 
Ngư i 

  

5.2.3.  Số cán bộ, công chức c p xã được xét 

chuyển thành công chức c p huyện tr  

lên. 

Ngư i 

  

5.2.4.  Số viên chức được tuyển dụng (thi Ngư i   
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STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

tuyển, xét tuyển). 

5.2.5.  Số viên chức được tuyển dụng theo 

trư ng hợp đặc biệt. 
Ngư i 

  

5.3.  Số liệu về bổ nhiệm công chức lãnh 

đạo 
 

  

5.3.1.  Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm lãnh 

đạo qua thi tuyển 

Đã thực hiện 

= 1 

Chưa thực 

hiện = 0 

  

5.3.2.  Số lãnh đạo c p s , ngành được bổ 

nhiệm mới 
Ngư i 

  

5.3.3.  Số lãnh đạo c p phòng thuộc s , 

ngành được bổ nhiệm mới 
Ngư i 

  

5.3.4.  Số lãnh đạo c p phòng thuộc UBND 

huyện được bổ nhiệm mới 
Ngư i 

  

5.4.  Số liệu về xử lý k  luật cán bộ, công 

chức (cả về Đảng và chính quyền). 
 

  

5.4.1.  Số lãnh đạo c p tỉnh bị k  luật. Ngư i   

5.4.2.  Số lãnh đạo c p s , ngành và UBND 

c p huyện bị k  luật. 
Ngư i 

  

5.4.3.  Số lãnh đạo c p phòng thuộc s , 

ngành  và UBND c p huyện bị k  

luật. 

Ngư i 

  

5.4.4.  Số ngư i làm việc hư ng lương từ 

NSNN tại các đơn vị SNC  bị k  luật. 
Ngư i 

  

6.  Cải cách tài chính công    

6.1.  Số đơn vị SNC  đã thực hiện tự chủ 

100% chi thư ng xuyên và chi đầu tư 

(lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

6.2.  Số đơn vị SNC  đã thực hiện tự chủ 

100% chi thư ng xuyên (lũy kế đến 

Cơ quan, đơn 

vị 
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STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

thời điểm báo cáo) 

6.3.  Số đơn vị SNC  đã thực hiện tự chủ 

một phần chi thư ng xuyên (lũy kế 

đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

6.4.  Số đơn vị SNC  do nhà nước đảm 

bảo 100% chi thư ng xuyên (lũy kế 

đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

6.5.  Số lượng đơn vị SNC  đã chuyển đổi 

thành công ty cổ phần (lũy kế đến thời 

điểm báo cáo) 

Cơ quan, đơn 

vị 

  

7.  Xây dựng và phát triển Chính phủ 

điện tử, Chính phủ số 
 

  

7.1.  Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện 

tử phiên bản 2.0 

Chưa = 0 

Hoàn thành = 

1 

  

7.2.  Xây dựng và vận hành Hệ thống họp 

trực tuyến 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh  đến 

100% UBND các huyện. 

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh đến 

100% UBND cấp huyện, cấp xã. 

Chưa có = 0 

2 c p = 1 

3 c p = 2 

  

7.3.  Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối 

với Hệ thống thông tin báo cáo quốc 

gia 

Chưa = 0 

Đang làm = 1 

Hoàn thành = 

2 

  

7.4.  T  lệ cơ quan chuyên môn c p tỉnh, 

UBND c p huyện, UBND c p xã 

được c p chứng thư số. 

 

  

7.5.  Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, 

tích hợp dùng chung ( GSP). 

Chưa = 0 

Đang làm = 1 

Hoàn thành = 

2 
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STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

7.6.  Số liệu về trao đổi văn bản điện tử    

7.6.1.  Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ 

thống quản lý văn bản điều hành từ 

c p tỉnh đến c p xã 

 

  

Tron

g đó 

T  lệ s , ngành đã kết nối, liên thông 

với UBND tỉnh 
% 

  

T  lệ UBND c p huyện đã kết nối, 

liên thông với UBND tỉnh 
% 

  

T  lệ UBND c p xã đã kết nối, liên 

thông với UBND huyện. 
% 

  

7.6.2.  Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Văn bản 

  

Tron

g đó 

T  lệ văn bản được gửi hoàn toàn 

dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, 

chứng thư số và gửi trên môi trường 

điện tử). 

% 

  

T  lệ văn bản được gửi hoàn toàn 

dưới dạng điện tử và song song với 

văn bản gi y 

% 

  

7.7.  Vận hành Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử tập trung của tỉnh 
 

  

7.7.1.  T  lệ s , ngành đã kết nối liên thông 

với Hệ thống 
% 

  

7.7.2.  T  lệ đơn vị c p huyện đã kết nối liên 

thông với Hệ thống 
% 

  

7.7.3.  T  lệ đơn vị c p xã đã kết nối liên 

thông với Hệ thống 
% 

  

7.8.  Dịch vụ công trực tuyến    

7.8.1.  Tổng số TTHC cung c p trực tuyến 

mức độ 3 
TTHC 

  

7.8.2.  Tổng số TTHC cung c p trực tuyến TTHC   
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STT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi 

chú 
Đơn vị tính Số liệu 

mức độ 4 

7.8.3.  T  lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 %   

7.8.4.  T  lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 %   

 


		minhtam@ninhthuan.gov.vn
	2021-12-04T17:39:20+0700


		2021-12-06T09:31:10+0700


		2021-12-06T09:31:27+0700


		2021-12-06T09:33:11+0700


		2021-12-06T09:33:40+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-12-06T09:34:05+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-12-06T09:34:26+0700




