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BAO CÁO
Kêt qua cong tác cãi cách hành chInh qu I,
Phiro'ng hiró'ng, nhim vi trçng tam qu II näm 2019
Thirc hin Quy& diith s 19/2018/QD-UBNDngàY 10/8/2018 ctXa UBND
tinh ban hành Quy djnh trách nhim ngu?i d:ü'ng dâu co' quan hnh chinh Nhà
nuó'c trong thic hin nhirn vi cài each hành chInh cia tinh Quàng Ngi; Uy ban
nhân dan huyn Minh Long báo cáo nhu sau:
I. CONG TAC CII! P40, DIU 1JAN11 CAI CACH HANTI CHINII:
1. Ye kê hoch cãi each hành chInh:
Thçrc hin Quy& dinh s 205/QD-UBND ngày 13/3/2017 cüa UBND tinh
ban hành Kê ho.ch triên khai thc hin Nghi quyêt so 05-NQ/TU ngày
05/12/2016 cita Tinh ñy ye cài each hành chInh, nhât là eài each thu tyc hành
chInh tinh Quàng Ngãi, giai don 2016 - 2020; Quyêt cljnh so 2393/QD-UBND
ngày 27/12/20 18 cüa Chñ tjeh UBND tinh ban hành Kê hoch CCHC nàm 2019
tinh Quàng Ngi, Uy ban nhân dan huyn Minh Long d ban hành Kê hoch so
11 1/KH-UBND ngày 20/12/2018 ye cong tác cài each hành chinh huyn Minh
Long nàm 2019.
Trên co' si do, Jy ban nhân dan huyn d ra nhflng nhim vçi tr9ng tam gop
phân nâng cao chat luçmg và hiu qua hot dng cài each hành chinh cña Tinh nói
chung và cña Uy ban nhân dan huyn nói riêng.
2. Ye to chfrc clii do, diêu hành cãi cách hành chInh:
Nhm nâng cao vai trO, trách nhim trong hot dng ehi do, diu hành, T.Jy
ban nhân dan huyn tp trung chi do và triên khai thirc hin các nhim vii trong
Kê hoch cài each hành chinh (CCHC) d ra. Trong qu I nàm 2019, Uy ban nhân
dan huyn dA ban hành van bàn clii do và to chrc triên khai thirc hinnhu: Côn
van so 949!UBND-NC ngày 25/12/2018 ye triên khai thrc hin Kê hoch so
111/KH-UBND ngày 20/12/2018 ye cong tác CCHC nam 2019; Kê hoch so
14/KH-UBND ngày 30/01/2019 tuyên truyên CCHC nàm 2019 tren dja bàn
huyn; Quyêt d.nh so 781QD-UBND ngày 14/02/20 19 ye vic kin toànB phn
tiêp nhn và trà kêt qua theo co' che mt ca ti huyn và Kê ho.ch so 20/KRUBND ngày 20/02/2019 theo dôi thi hành pháp lut tr9ng tam ye cong tác Tu
pháp näm 2019 trên dia bàn huyn. Ben cnh do, to chc Hi ngM dánh giá, rat
kinh nghim ye kêt qua clii sO cài each hành chInh nàm 2018 dôi vi Uy ban nhân
d huyn, xà.
Ngoài ra, UBND huyn tip tçic trin khai yà theo dôi viêc thic hen K
ho.eh Cài each hành chInh giai don 2016 - 2020 cña UBND tinh. Theo dôi và

kim tra vic thc hin Cong tác phân c.p quân. 1 nhà nuâc trên dja bàn huyn
dam bào hoat dng dung pháp 1ut và dt hiu qua; dông thè'i triên khai thrc hin
có hiu qua K hoach Cài cách hành chInh huyn giai dotn 2016 - 2020 trên dja
bàn huyn, huâng den mçic tiêu xây ding nên hành chmnh hin dii.
3. V kim tra cãi cách hành chInh:
Can clr nhim vçi dugc giao ti K hoch s 11 1/KH-UBND ngày
20/12/2018 cita UBND huyn ye cong tao cài each hành chInh nàm 2019, UBND
huyn d chi do phông Ni Vi.i huyn phôi h vó'i các ca quan, dan v lien quan
xay dimg và ban hành Kê hoch kiêm tra d:ê thc hin iThim vii hem tra cOng tác
cài cách hành chInh nàm 2019 gãn vó'i kiêm tra k 1u.t, k cu'o'ng hành chInh
trong các co' quan, dcm vj, dja phu'ang. Hin nay, dang hoàn chinh Kê hoch và d
kiên tiên hành kiêm tra ti Uy ban nhân dan 02 xã và 06 phông chuyên mon thuOc
Uy ban nhân dan huyn trong qu II nAm 2019.
4. V cong tác tuyên truyn cãi each hành chInh:
Trên cci s& K ho.ch s6 14/KH-UBND ngày 30/01/2019 v vic tuyên
truyên CCHC nàm 2019, UBND huyn d chi do phông Van hóa và Thông tin,
f)ài truyên thanh phát 1.i truyên hinh huyn tiep tiic duy tn và mO' rng các
chuyên m1ic, chuyên trang ye cài cách hành chInh trên các phuong tin thông tin
di chüng ti dja phuo'ng. Qua do, phOng Van hóa và Thông tin huyn tuyen
truyên 02 dçt bang xe thông tin cô dung; dông thai, phôi hgp vi Dài truyên thanh
phát lai truyên hinh huyn tuyên truyên trén song phát thanh hang tháng 02 tin,
bài và 02 chuyên miic ye cong tác CCHC vói thai luqng tir 08 den 10 phüt; Trang
thông tin din UBND huyn djnh ki hang thang du'a các tin, bài ye tinh hinh va
kêt qua thirc hin CCHC cüa huyn; thông báo hp thu tiêp nhn ' kiên phàn nh,
kiên nghj. cüa tO chuc, cOng dan ye giài quyet thu tiic hanh chinh cOng khai tren
COng thông tin din tr cüa huyn theo dja chi: minhlong.quangngai.gov.vn.
Ngoài ra, hang tháng d th1rc hin bien tp và thông tin trén song phát thanh
và h thông truyen thanih cac yan ban pháp 1ut mói ban hành, quy trinh và ho so
thuc hiên cac chu trcroiig, chmnh sach mó'i cua Nhà nuó'c, van bàn thng cumg thc
hin cOng tac hem soát thu tçic hãnh chInh cua Uy ban nhn dn huyn.
II. KET QUA THV'C HIN MQT SO NQI DUNG CILU YEU TRONG
CONG TAC CCHC
1. Xây dirng và thirc hin van ban quy phm pháp Iut:
a) Dôi mó'i và nâng cao cJiit lwçrng cong tdc xây drng van bàn quyphzm
phdp lut cüa djaphu'o'ng:
Cong tác xay diing, thm djnh van bàn quy phm pháp lu.t (VBQPPL)
dugc UBND huyn tiep tyc triên khai thçrc hin theo quy djnh Lust ban hành vn
bàn quy phm pháp 1ut ngày 22/6/2015 Va Nghj dnh s 34/2016/ND-CP ngày
14/5/2016 cua ChInh phu, darn bào tinh hçp hien, hcip phap và tfuh thông nhat
cao, bám sat yeu cau thrc te cüa dja phuong; chat luqng cong tac xây dmg
VBQPPL cüa huyn tCmg buác duçic nâng len, gop phân quan trçng trong vic
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quail 1 nhà nuóc, trin khai thirc hin các nhim viii, giài pJiáp dam bào phát trin
kinh tê - x. hi, an ninh, quôc phông cüa huyn.
b) Xây drng và t chá'c thvc hin van bàn quy phim pháp luit tji dja
ph u'o'ng:
Trong qu I nàm 2019, UBND huyn dã chi do phông Tu pháp huyn
thm djnh 03 van bàn quy phm pháp 1ut (02 van bàn ye chic náng, nhiçm vy,
quyên hçin và Cc câu to chi'c cüa phông TN&MT và phông VH&IT; 01 van bàn
ye Quy chê thi dua khen thwmg,), den nay dA ban hành 02 van bàn, con 1i 01 van
bàn cci quan chü tn soon thào (phông NQi vy) dang hoàn chirih di thão trInh
UBN]i) huyn k ban hành theo 1ut djnh.
Thic hin Ngh dinh 34/20161ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phit quy
dnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lu.t Ban hành van bàn quy phrn
so ii 0/QDpháp 1ut, UBNID huyn dã ban hành Kê hoch kern theo Quyêt dnh
UBND ngày 26/02/2019 ye vic kiêm tra, rà soát van bàn quy phm pháp 1ut cüa
BDND và UBND trên dia bàn huyn nàm 2019 và tiên hành kiêm tra trong cuôi
qu I, qu II nàm 2019.
2. Cãi cách thu tic hành chInh và thic hin co' ch mt cfra, mt cüa
lien thông
a) Ye thu tic hành chInh:
Trong qu I nàm 2019, UBND huyn tip tçic chi do các cc quan, don vj,
dia phuong rà soát, c.p nht, dan giàn hóa thu tçic hành chfnh (TTHC) thuc thârn
quyên giài quyêt cña dja phuong. To chirc them yet day dü TTHC thuc thãm
quyên giài quyêt cña UBND huyn và UBND xà ti tr1i s& ca quan, dan vi, di;a
phucing và ti B phn tiêp nhn và trà kêt qua theo co chê mt cta, dàrnbào dieu
kin thi4n igi cho các to chñc, cá nhân khi den giao di;ch hành chInh. Dôi vii các
co quan chuyên mon trçrc tiep nhmn ho so ti don vi; có trii s& nàm ngoài UBND
huyn thi vic niêm yet, cong khai các thu titc hành chInh có lien quan den lTnh
virc tham mini giài quyêt cüa don vi; dugc thirc hin dam bào theo quy djnh.
- Vic tip nh.n, xir l phàn ánh kin nghi. v TTHC duqc tnin khai thirc
hin và giài quyêtki;p thi; trong qu I nàm 2019, UBND huyn chua tiêp nhn
dugc phàn ánh, kiên nghi. nào lien quan den thit tçic hnh chInh.
b) Ye thurc hin co' ch mt cfra, mt cüa lien thông
Tip tiic duy trI và thrc hin coch mt cãa tai huyn và 05/05 xä, dam
bào giài quyêt thu tçlc hành chIiih cho to chc, cá nhân cong khai, minh b.ch, ki;p
thi, dóng quy djnh; kj.p thôi dua 100% thà tçic hành chInh dugc cap có thârn
quyên cong bô di vào thirc hin theo co che mt ca. Kêt qua giài quyêt TTHC
trong trong qu I nàm 2019 nhu sau:
- Thm quyn giài quyt TTHC cüa UBND huyn (so' lieu tInh ä'In thai
135 h so,
diêm 01/3/2019).' S h so tip nhn: 135 h so; kt qua d giài quyt
không co h so tr hn (co phy lyc kern theo).
+ Thm quyn giai quyt cua UBND các xã ('sO' lieu tinh dIn th&i diê'm
(khOng bao gOrn 1.3 77
01/312019).' So ho so tiêp nhn giài quyet: 177 ho so
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trzth'ng hQp chzng thy'c,). K& qua giài quyt 177 M sa, trong do: H so' giái quy&
dicing han: 177 ho so', không cO ho so' trê han ('cóphy lyc kern theo).
3. Cãi cách t chfrc bI may hành chInh nhà niró'c
a) V rà soát chá'c náng, iihim vi các co quan, don vj:
Tip tçlc chi dao phông Ni vii rà soát quy djnh chirc näng, nhim vçi, quyn
han và co' CâU to chUc các ca quan chuyên môn, dan vi slr nghip cong 1p thuc
UBND huyn. Trong qu I nàm 2019, dà ban hnh chic näng, nhim vi, quyên
hn và cci câu tO chtrc cüa 02 co' quan phông TN&MTvàphông VH&TThuyn,).
b) Xây drng t clth'c b?3 may tinh g9n, hoçit d3ng hiu lrc, 1ziu qua
Tip tçlc trin khai thirc hin Nghi quyt s 18, 19- NQ/TW cüa HOi ngh
ln thir sáu Ban chap hành Trung u'on.g Dàng (khóa XII); các Kê hoach ciia Tirth
üy, UBND tinh và Kê hoach cüa Ban Thu'Oiig vi,i Huyn üy. Trong qu I 11am
2019, UBND huyn dã triên khai Quyêt djnh ciia Ban ThrOng vçi Huyn i1y ye
vic hçp nhât co' quan Van phOng Huyn iXy - Van phông HDND và UBND
huyên Minh Long; thçrc hin vic nEat the hóa clthc danh Tnr&ng Ban to chóc
Huyn üy, dông thi là TnxOng phông Ni V11 huyn; Chü n1iim Uy ban kiêm tra
Huyn üy dông thO'i là Chánh Thanh tra huyn.
Ben canh dO, d chi dao phOng Nôi vi pMi hcip vâi CC co' quan, doii vj
lien quan xây dirng De an thành 1p Trung tam Truyên thông-Van hóa-Thê thao
huyên và Dê an sap nhap các trthng mâm non, tiêu hgc, trung h9c ca s giai do?n
2019-2021 theo Kê hoch. Den nay, ãä hoàn chinh dy thào 02 Be an và dang tiên
hành to chác lay kiên gop cüa CáC ca quan, dan vj và trinh Ban Thu'Ong vi
Huyn üy, UBND huyn theo quy dnh.
Vic xây dimg D an thçrc hin chinh sách tinE giân biên chê theo Nghj
djnh so 108/2 014/ND-CP ngày 20/11/2014 ca ChInE phi dirgc triên khai thirc
hiên kip thri và d(ing quy dnh. Kêt qua, UBND huyn dà quyêt djnh nghi hun
trixO'c tuôi dôi vO'i 03 cong chirc, viên chtc.
c) TIzc hinpJzân cIp quan if'
Tip t1ic dy manE phãn cp theo hu'ong tang thm quyn và tang tInh chü
dng trong giài quyêt cong vic cho ca s, nhât là dôi vâi mt so lInE vçrc nhu:
quãn 1 dir an dâu tr xay dirng; cOng tác tai chInh - kê hoach, xây dimg ca bàn...
Qua do, vic trao quyen tir chü dâ tao diêu kin cho CC ca quan chuyên mon và
UBND các xâ chü dông trong thgrc hin chác trách nhim v1i duçic giao. Vic
phan cap trong thc hin Ch1rC nàng, nhim vçi và trao quyên tir chii trong sir diing
kinh phI theo Nghi djnh sO 130/2005/ND-CP, Nghj djnh so 16/20151ND-CP và
Ngh djnh so 141/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cüa ChinE phi. Qua do, d phát
huy duç'c tmnh sang tao, vai trô, trách nhiêm cUa ngi.ri d(rng dâu ca quan chuyen
mOn, dan vj s1.r nghip thuc UBNI) huyn.
4. Xãy drng và nâng cao cht Iffng di ngui can b, cong chfrc, viên chfrc
a) V xdc djnii vj fri vic lam và cc" cu cong chá'c, viên chá'c
Tip tçic trin khai Quy& djnh s 2626/QD-UBND ngày 15/12/20 16 UBND
tinE Quãng Ngai phe duyt yj trI yiêc lam, so 1irqng ngithi lam vic ciiia cOng
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chirc, viên chác thuc UBND huyn. Ben cnh do, dang tin hnh rà soát, xây dmg
danh mic vi trI vic lam di vói các don vj. si nghip cong 1p trên da bàn huyn dê
trInh UBND tinh phê duyt và to chirc triên khai thirc hin.
b) Vhôngcli(rcxd
Dn nay, s luçmg can b, cong chic x hin có: 106/113 ngu?i. Trong do:
-

-

Can b chuyên trách: 49 ngixi, chim tr 1 43,3%;
Cong chirc chuyên môn: 57 ngui, chim tT l 5 6,7%.

Hin nay, s can b, cong chic cp xäi dt chun theo quy dinh là 102
ngithi, chiêm t' l 96%; cOn 1i 04 can b, Cong chic dang di h9c dê dt chuân
theo quy dnh. NhIn chung, di ngfl cn bO, cong chc dt chuân chiêm ti 1 cao,
so cong chc cap x. dt chuân chuyên mon nghip vçi dt 100%.
cliá'c
c) TJivc 1iin các quy ttjnh v quàn 1j can b5, cong clu'vc, viên
Thyc hin t& cong tác tip nhn, diu dng, b nhim, bit phái, giài quyt
nghi huu, chuyên dôi vi tn cong tác, luân chuyên cong chóc, viên chc, nâng
luo'ng, chuyên xêp luong, nâng ngch, bô nhim can b, cong chác dimg quy
djnh. Cong tác bô nhim, luân chuyên can b, cong chirc lãnh do, quãn l thirc
hin dáng quy trInh; so luçmg cap phó t.i các don vi, dja phuong dugc b nhim
không vuçit so luqng quy dlnh. Kêt qua, trong qu I nàm 2019 d. thçrc hin diêu
dng: 06 can b, cong chc lath dao, quàn l~T và 02 viên chc chuyên môn,
nghip vy.; tiêp nh.n và phân cong cOng tác 03, can b, cong chixc 1nh d.o, quàn
1 dugc diêu dng tux khôi EThng sang; quyêt dnh nghi him theo Nghi djnh
108/2014/ND-CP: 03 trung hcip.
d) Vê cong tác quy hozch và dào 4z0, bôi dwOng can b, cOng cJn'c
Cong tac quy ho.ch và dào tao, bi duöng can b, cOng chCrc, viên chic
luôn gàn vi v tn vic lam và nhu câu thçrc tê ciia tiirng co quail, don vi nhàrn
nâng cao trhih dO chuyên môn, k5 nãng nghê nghip và dam bào dñ tiêu chuân ye
ngch, chác danh, vj tn vic lam dung quy dinh. Trong qu I, d. ban hnh Kê
ho.ch dào t.o, bôi duöng can bO, cong chic, viên chc nàm 2019 và to chOc triên
khai trong cac ca quan, don v, dja phuong.
5. Cal cách tài chink công:
Tip tçic tnin khai và giao quyn tçr chü, tçr chj.0 trách nhim v sir ding
biên chê, kinh phi theo Nghi. dnh so 130/2005/ND-CP và Nghi. djnh so
16/2006/ND-CP ciia ChIith phü cho cac cci quan, don vj. Qua d, d. to dng lic
dê nâng cao chat luqng, hiu qua cong vic, xây dirng thic tiêt kim ye biên
chê và kinh phi hot dng trong môi can bO, cOng chác, viên chc và ngithi lao
dng. Dn nay, sO c quan hành chInh tryc thuOc UBND huyn dugc giao quyên
ti.r chi 13/13 cci quan; so don vi. sçr nghip 23/23 dan vj, trong do: tçi darn bào
toàn hO chi phi ho.t dng: 01 don vj; don vi sir nghiep tir dam bào mOt phân chi
phi hoat dng: 02 don v và dan vi sçr nghip dugc ngan sach dam bão toàn hO chi
phi hot dng: 20 don vii,.
6. Hiên dai hóa bành chInh
a) V frng ding cOng ngJz thông tin (CNTT)
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- Dã xây dimg k ho.ch pMi hqp vói S& Thông tin và Truyn thông t
chirc t.p huân triên khai lrng ding ehft k so cho can b, cong chirc 1inh dao và
chuyên viên cong tác van thu các ca quan, don vj thuc huyn; tiêp tyc duy trI he
thông phân mêm quàn 1 van bàn din tr e0ffice. Den nay,có 18 phông, ban, don
vi và 05/05 xã sü dirng h thông mng LAN và duông truyên cap quang FTTH dê
phiic vii cho Cong tác chuyên mon & don vj. Cong thông tin din tir cüa huyn
thumg xuyên và kjp thai cung cap thông tin, cong khai các thii tiic hành chInh
cho các cá nhân, to chóc; day mnh và tang cumg sir d1ing thu din tr cong vçi
trong qua trmnh thrc thi cOng vçi nhäm dam bào thông tin duçc trao dôi kjp thè'i,
nhanh chóng, thun 19i trong các co quan, don v thuc UBND huyn, UBND các
xa.
cung cp djch viii cong tryc tuyn: duy trI thic hin TTHC mác dO 2,
vài 118 TTHC và hin nay d. dàng k và duy trI thirc hin 09 djch V11 cOng trirc
tuyn ó' rnirc dO 3.
b) V áp ding ISO trong hoU tt3ng cüa co' quan han/i chIn/i
Duy tn vic áp diing bO tài 1iu h théng quàn 1 chit lugng theo tiêu chun
TCVN Iso 9001:2008 ti UBND huyn và tiêp tgic chi do phông Kinh tê và H.
tng phi hçip v6i các co quan, don vi lien quan và UBND các xã tniên khai Kê
ho.ch t chác thirc hin h thông quàn 1 chat lu9ng theo tiêu chuân TCVN ISO
9001:2015 tai 05/05 xi theo Kê hoach cüa tinh.
c) Tmnh hlnh trkn khaixây drng frt s cc" quan han/i chIn/i ô' djaphwo'ng
Viêc d.0 tu xây diing, sia chtta tnii s& co quan hành chInh & dja phuong
diro'c các cap üy Dàng, chInh quyên quan tam thirc hin dam bào theo Quyêt djnh
so 1441/QD-TTg ngày 06/10/2008 cüa Thu tuóng Chmnh phü.
Ill. DANET GIA CIIUNG
1. Nhiing iru dim:
- Các cp i1y Dàng, chInh quyn luôn quan tam, dy mnh trin khai thc
hin cOng tác CCHC trên da bàn huyn; các TTHC thuOc thâm quyên giài quyêt
cüa UBND cap huyn, cap x dc cOng khai, hem yet thun igi cho tO chc,
cOng dn tiêp can, tim hiêu, kêt qua giài quyêt TTHC theo ccc chê mOt cra dugc
thçrc hin dam bào dñng th&i hn; cong tác tuyên truyên CCHC dugc duy tn
thung xuyên; dOi ngfl can bO, cong ch'crc ngày câng dirge nâng cao ye so lugng
và chat lucing, phân ion dugc trang bj khá day dii cac hen thirc ye chuyên mon
nghip viii.
- Vic xây dimg, ban hnh van bàn quy phm phap duçc thixc hin dam báo
theo quy trInh cl4t ch, the thác và nOi dung van bàn dam bào dung quy d.nh,
chat iuqng ngày càng dugc nâng cao; các van ban quy phm phap 1ut dugc ban
hãh dêu phü hap vd chiX truong, chInh sách ct1a Dãng, phap 1ut càa Nhà nuO'c,
dam bào tInh hap hiên, hap pháp và dáng quy djnh phap 1ut.
- Vic sp xp té chic bO may các caquan hành chfnh, don vj 5i.r nghip
cOng l.p trên dja bàn huyn theo Nghj quyet sO 18 và 19 cüa Ban Chap hành
Trung uong Dang khóa XII dugc thirc hin dam bào theo k ho.ch cüa tinh và cua
huyn; thirc hin tOt Chi thj 31 cüa Ban Thuông vçi Tinh üy và Quyet djnh so 20
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ciia UBND tinh dà gop phn chn chinh kr 1ut, ki cuo'ng hành chinh trong các
ea quan, dan vj, can b, cong chirc, vin chirc; th(rc trách nhim cita can b,
cong chüc, viên chrc và nguà'i lao dng trong thrc hin nhim v1i, cong vçi ngày
cng ducic nâng cao.
- Ca s v.t cht và trang thi& bi., phuang tin lam vic nhm phyc vii cho
hin di hóa nn hành chinh dugc quan tam d.0 tu.
2. Nhfrng ton ti, hin ch:
- Tiên d thtic hin cong tác CCHC mt s lTnh virc con chm so vâi mic
tiêu, yêu câu dê ra. Mt so ca quan chuyên mon thuc UBND huyn chua chü
dông nghiên cu dê tham muu kjp thai các chuo'ng trinh, dê an, kê hoach duqc
giao.
- Hiu qua rà soát, kMn nghi. dan giän hóa TTHC chua cao, nhik ca quan,
dan vj chua thirc hin dung yêu câu và myc tiêu dê ra.
- Diu kin Va trang thi& bi. ti B phn Tip nhn và trâ kt qua ti huyn
va x. my dã du'gc quan tam bô trI nhuiig chua dam bào theo quy di.nh; chê d
thông tin, báo cáo di.nh k cüa mt so ca quan, dan vj, di.a phuang chua dam bào
ye mt thai gian và chat luçing.
- Cong tác tçr kim tra, giám sat thçrc hin các nhim vi di.rcc nêu trong k
hoch chua kjp thi; can b, cong chCrc dam trách nhim viii cái each hành chInh
các ca quan, dan vj, dja phucing da so kiêm nhim và thay dôi thuOng xuyên nell
vic theo dôi chua lien tiic nên hiu qua chua cao. Nguôn 1irc dam bão cho cong
tác cài each hành chInh eOn hn chê.
- Vic tmg dyng cong ngh thông tin, hin dai hóa nn hành ehinh, h thong
vn ban quan l và diêu hành cOn thiêu dông b, hiu qua chua eao; các djch vçi.
cOng tryc tuyên mic d 3, 4 triên khai chua d.t hiu qua theo yêu eâu.
IV. PH1J'(NG HTXONG, NEIIM V1J TRQNG TAM TRONG TH(iI
GIAN EDEN
1. Tip tic thy mnh trin khai, thçre hin các nhim vii dugc giao cho các
ca quan, don vi, dja phucmg ti K hoch s 111IKH-UBND ngày 20/12/20 18 v
cong tác cal cách hành chInh huyn Minh Long nàm 2019.
2. CM do các ca quan, don vj tip tçic ra soát chc nng, nhim vi, quyn
hn dê ban hành hoc süa dOi, bô sung quy di.nh ye ehCrc nàng, nhim vy., quyên
hn và co câu to chic eCia eác ca quan, ban, ngành theo quy djnh ciXa Chmnh phâ
và huóng d.n cCia các B, ngành Trung uang. Ban hành và trinh cap có thâm
quyên phê duyt Dê an thàrih 1p Trung tam Truyên thông-Vn hóa-Thê thao
huyn Minh Long trên co s& to ehie li Dài truyên thanh-Phát li truyên hinh
huyn va tiêp nhn b ph.n sçr nghip t.i PhOng Van hóa - Thông tin huyn và Be
an sap xêp, to chCrc 1i cáo truOng mâm non, tiêu hçc, trung hçc ca sä trên d:i.a bn
huyn Minh Long, giai don 2019 -2021.
3. T chác kim tra cOng tác CCHC t.i các Ca quan, don vi va UBND các
xã theo K hoeh gàn vi vice kiem tra vic chân chinh kSr lu.t, kS' cuang hành
chInh.
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4. Dy rnanh lrng dmg cong ngh thông tin trong hoat dng cia ccx quan
hàrih chInh nlià nixó'c, nh.t là vic sü diing phn mrn cOffee, giái quy& TTHC
trrc tuyn mt'rc d 3. TrMn khai thirc hin tht vic áp diing h thng quàn 1 cMt
lu'ong theo tiêu chun ISO 9001:2015 tai UBND cáo xã. Duy trI vic áp diing h
thng quàn 1 chit lucxng theo tiêu chun
9001:2008 tai các ccx quan, don vj
tnic thuôc UBND huyn.
Iso

5. Thrc hin t& cong tác dào tao, bi duoig nErn nâng cao cMt lugng di
ngQ can bO, cong chirc, viên chilic, tr9ng tarn dôi vó'i xã
dIch xây ding nông
thôn rnói.
ye

6. Trin khai thic hin và phê duyêt D an vj trI vic
s luong ngu'ôi
viêc trong các don v sr nghiêp cOng 1p thuc UBND huyn.
7. T chic hi ngh so k& cOng tác câi each hành chInh qu I nrn 2019.
lam,

lam

Trên day là Báo cáo kt qua cong tao câi each hành chInh qu I và phu'ong
hu'ó'ng rthiêrn vçi qu II nàrn 2019, UBND huyn Minh Long báo cáo S& NOi vii
dê theo döi, tong hçxp./.
lVcri n/ian:

CJI(J T}CH

- SôNôi vu;
- TT: HU, HDND huyn;
- CT, các PCT UBND huyên;
- PhOng Ni vi huyn;
- VPUB: C,PVP;
- Liru: VT.
In

*

"

VO Dlnh Tiên
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TiNH fINn, KET QUA GIAI QUYET TIJIJ TUC
HANH duNn Tid UBND CAP HUY1N
K'báo cáo: Iü I
,ày 01/3/2019
(Kern theo Báo cáo 56 7;
cüa UBNE7

Biêu s 06b/VPCP/ KSTT
Ban hành theo Thông tu
02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.
so

Don vj báo cáo:
UBND huyn Minh Long
(Van phông HDND và UBND huyn)
DOn vi nhn báo cáo:
VP UBND tinh Quãng Ngài
Don vi tInh: S h so TTHC
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Ghi chi: Trong qu 1/2019, các L'nh vz.cc TTHC khác không có h so tiê'p nhan

CONG HOA XA HQI CilU NGHiA V1T NAM
Dc Ip - Tir do - llnIi phiic
PIzi•i 11.icsó2
TONG HQP KET QUA TIEP NH)N VA GIAI QUYET HO SO QU1 I NAM 2019 TIIEO CO Cu1 MQT C1YA Thi 13NL cAc xA
'Kein theo Baa cáo s6 78 /BC-UBND nthv 01/3/2019 czia UBND hun Minh Lon,
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