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Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

(Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 30/11/2021)

Thực hiện công văn số 771/UBND-NV ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải 
cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Tân Phong báo cáo kết quả thực 
hiện cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Việc ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC
Thực hiện Kế hoạch số 1061/KH-UBND, ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2021; 
Hướng dẫn số 06/HD-PNV ngày 20/01/2021 của Phòng Nội vụ huyện về việc thực 
hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng, ban 
hành Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 31/12/2020 về việc tổ chức, thực hiện cải 
cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn xã. Có kèm theo Phụ lục các 
nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND xã đã triển khai, thực hiện được 35/35 
nhiệm vụ theo Kế hoạch. Các nhiệm vụ còn lại còn phụ thuộc vào văn bản chỉ đạo 
của cấp trên và tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021.

- Việc ban hành và triển khai kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra, tự 
kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch số 02-KH/UBND ngày 08/01/2021 
về việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2021. Có kèm 
theo Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân xã triển 
khai thường xuyên, đã niêm yết đầy đủ Bộ TTHC tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. 
Trong năm 2021, UBND xã Tân Phong đã cho Đài truyền thanh tuyên truyền 8 tin 
bài. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về thủ tục hành chính liên quan đến tư pháp, hộ 
tịch và quy định về thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, công 
khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ 
phận tiếp công dân.

Thực hiện theo Kế hoạch của UBND huyện về việc triển khai công tác CCHC 
xã năm 2021. UBND xã Tân Phong đã xây dựng Kế hoạch và kèm theo Phụ lục 
ban hành đúng thời gian quy định. Do trong Kế hoạch và Phụ lục phân công nhiệm 
vụ cụ thể kèm theo UBND xã đã xác định ngay từ đầu năm 2021 là trong năm sẽ 
tiếp đoàn kiểm tra của huyện và đã chuẩn bị hồ sơ kiểm tra tương đối đảm bảo. 
Thực hiện việc kiểm tra công tác CCHC theo Kế hoạch kiểm tra của huyện đề ra. 
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Do đó, UBND xã đã không ban hành Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2021 như 
Kế hoạch của huyện. Phương hướng sang năm 2022, công chức chuyên môn tham 
mưu với lãnh đạo UBND xã xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra từ đầu năm. Đồng thời 
ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và có báo cáo kết quả tự kiểm tra về 
UBND huyện nắm bắt.

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện 
nhiệm vụ theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh 
Hải Dương quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về 
thực hiện công tác CCHC, quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của 
UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND 
ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND, chú trọng công 
tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra. Coi 
cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa 
phương.  

Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện các nội dung trong công 
tác cải cách hành chính đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả chất lượng.

Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; 
xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính theo quy định 
của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chỉ đạo triển khai đầy đủ nhiệm 
vụ trên các lĩnh vực theo chương trình cải cách hành chính và bố trí kinh phí thực 
hiện theo hướng dẫn của cấp trên.

Chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính đến cán 
bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp thông qua việc niêm yết công khai các 
quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải 
quyết các loại công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tuyên truyền qua Đài 
truyền thanh xã.

Chỉ đạo công chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về cải 
cách hành chính bảo đảm về thời gian, nội dung, chất lượng.

Trong Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 31/12/2020 về việc tổ chức, thực 
hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn xã đã phân công cụ thể 
chức năng nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND xã trực tiếp triển khai, chỉ đạo 
công việc liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn xã. Công chức Văn phòng 
Đảng ủy, nội vụ là cơ quan thường trực về công tác CCHC. Các công chức có liên 
quan như VP HĐND - UBND, Kế toán - Ngân sách, VHTT – TDTT, TP – HT ,… 
chủ động trong công việc được giao (Có Phụ lục kèm theo).

- Số lượng các cuộc họp, hội nghị của cơ quan về công tác CCHC 
Hàng tháng, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các ngành đoàn thể 

thường xuyên chỉ đạo, triển khai tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; thực hiện 
nghiêm túc các nội dung có liên quan đến công tác cải cách hành chính trên địa bàn 
xã. Trong năm có 55 cuộc họp, hội nghị triển khai có nội dung về CCHC.

- Việc bố trí kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC của cơ quan
Diện tích phòng làm việc của bộ phận một cửa còn hạn chế. Hệ thống máy 

tính không đồng bộ, chất lượng còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng công 
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việc của công chức làm tại bộ phận một cửa. Hệ thống bàn ghế không đảm bảo, 
không đồng bộ.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã được 
bố trí đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cơ bản đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất 
phục vụ người dân đến liên hệ giao dịch. Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, 
thoáng mát, thái độ cán bộ, công chức ân cần, hướng dẫn, giải thích tận tình, thân 
thiện và tạo mọi thuận lợi để đáp ứng nhu cầu giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ 
tục hành chính của tổ chức và công dân đến liên hệ công việc.

2. Về cải cách thể chế                                                            
- Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Tiếp tục đổi mới và quy định chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm của từng bộ phận, ban, ngành 
trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, 
tính đồng bộ và mang tính khả thi cao theo tinh thần Nghị Định 30/2020/NĐ-CP 
về công tác văn thư thay thế Nghị Định 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn 
thư, Nghị Định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 
110 và có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2020.

Ngày 10/02/2021, UBND xã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy 
và cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Phong năm 2021; Kế hoạch số 
12/KH-UBND về việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2021; Kế hoạch số 13/KH-UBND về 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã năm 2021.

- Việc rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân xã thường xuyên thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã ban hành 
để kịp thời phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc 
không phù hợp với tình hình thực tế để đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp Hiến, hợp Pháp, thống 
nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển, nâng cao 
nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật ở địa phương. 

- Việc triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
Ngay từ đầu năm 2021, Ban chỉ đạo Phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành 

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 29/01/2021 về tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật năm 2021. Ngày 01/02/2021, UBND xã đã ban hành Quyết định số 
75/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật xã Tân 
Phong năm 2021. Do tình hình dịch bệnh nên hình thức tuyên truyền được chuyển 
sang hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phối hợp trong các 
cuộc họp giao ban, gửi tài liệu cho các tuyên truyền viên, trưởng ban ngành đoàn 
thể. Hàng tháng cấp phát tài liệu tuyên truyền do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo 
dục pháp luật tỉnh Hải Dương cấp.

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/02/2021 về việc thực hiện công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cấp GCN quyền sử 
dụng đất trên địa bàn xã Tân Phong năm 2021. 
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- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra VB QPPL
Do cấp xã không có VB QPPL nên công chức Tư pháp – Hộ tịch không tham 

mưu cho UBND xã ban hành Kế hoạch kiểm tra.
3. Về cải cách thủ tục hành chính                               
- Việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Để hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất 

lượng phục vụ tổ chức, công dân. Ủy ban nhân dân xã đã chủ động xây dựng Kế 
hoạch số 07/KH-UBND ngày 29/01/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính và thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn xã Tân Phong. Tuy 
nhiên đến ngày 08/02/2021, UBND xã nhận được Kế hoạch của UBND huyện về 
việc kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
năm 2021 trên địa bàn huyện Ninh Giang nên UBND xã tiếp tục xây dựng Kế 
hoạch số 10/KH-UBND ngày 09/02/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 
năm 2021 trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân 
dân về kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên hệ thống Đài truyền thanh xã. 
Qua đó, để nhân dân nắm bắt được kịp thời các quy định được sửa đổi, bổ sung, 
ban hành mới các thủ tục hành chính và thực hiện quyền giám sát công tác giải 
quyết các thủ tục hành chính ở địa phương.

Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã trên cơ sở chấp hành các quy định về thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Đảm bảo việc giải quyết công việc 
đúng quy trình, thời gian quy định. Không tự đặt ra các thủ tục, giấy tờ ngoài quy 
định. Mọi thủ tục hành chính cấp xã đều áp dụng, tuân theo quy trình Hệ thống 
quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Việc công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị
Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 

01/02/2021 về việc công khai danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã năm 2021. Kèm theo danh mục TTHC 
đang có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tân Phong.

 UBND xã thường xuyên cập nhật các văn bản quy định liên quan đến 
TTHC, niêm yết công khai các hướng dẫn quy định theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 tại phòng làm việc một cửa theo quy định.

Bảng niêm yết công khai TTHC theo đúng hướng dẫn tại phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ. Bảo đảm công khai 100% các văn bản quy phạm 
pháp luật trên cổng thông tin điện tử của UBND xã. Công khai trên trang thông tin 
điện tử của xã tạo kết nối trang thông tin điện tử của tỉnh, của huyện hoặc chỉ dẫn 
kiểm chứng đến mục công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của UBND Xã.

- Tình hình tổ chức, hoạt động, tiếp nhận giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của UBND

Thời gian qua, cán bộ, công chức xã Tân Phong luôn chấp hành nghiêm túc 
quy định về việc giải quyết TTHC theo thẩm quyền. Không có đơn thư phản ánh 
kiến nghị của cá nhân hay tổ chức nào đối với TTHC trên địa bàn xã.
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Ngày 19/02/2019, UBND xã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
một cửa thuộc Văn phòng HĐND - UBND xã.

Ngày 04/3/2021 UBND xã ban hành Quyết định số 877-QĐ/UBND về việc 
kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã. Do có sự thay đổi về công chức xã 
nên ngày 06/8/2021 UBND xã tiếp tục ban hành Quyết định số 941-QĐ/UBND về 
việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã. 

Tăng cường rà soát, cập nhật thủ tục và quy trình công khai thẩm quyền, thời 
gian, thể lệ, phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 
của UBND

Công bố công khai các thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết thủ tục hành 
chính đặt tại sảnh UBND tiện lợi cho công dân tra cứu, thực hiện theo đúng quy 
trình giải quyết thủ tục hành chính đã ban hành. Thực hiện tốt việc liên thông 
TTHC.

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC trên phần mềm và trên thực tế
Hiện tại, Ủy ban nhân dân xã Tân Phong đã triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa xong chưa đồng bộ do chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, việc thực hiện 
niêm yết đầy đủ Nội quy cũng như trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết, mức thu 
các loại phí giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả xã. Qua việc thực hiện quy chế, cán bộ, công chức đã thực hiện tốt vai 
trò, chức năng, nhiệm vụ được phân công; đồng thời thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ 
tục hành chính đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Hầu hết các hồ sơ đều giải 
quyết đúng hạn. 

Cụ thể: Đăng ký hộ tịch, khai sinh 233 trường hợp, khai tử 72 trường hợp, kết 
hôn 34 cặp, xác nhận tình trạng hôn nhân 38 trường hợp. Chứng thực bản sao từ 
bản chính: 2903 bản. Chứng thực bản sao từ sổ hộ tịch gốc: 225 trường hợp. 
Chứng thực hợp đồng giao dịch 81 trường hợp. 

Xác nhận các vấn đề về người được được hưởng chính sách xã hội 22 trường 
hợp.

Xác nhận các vấn đề liên quan đến đất đai thuộc địa bàn xã quản lý 60 trường 
hợp.

Xác nhận các vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ quân sự 14 trường hợp.
Xác nhận và giải quyết 02 ý kiến kiến nghị, đã tiến hành giải quyết xong.
Tính đến 25/11/2021, UBND xã xử phạt hành chính 49 trường hợp = 

63.100.000 đồng, Công an xử phạt hành chính 38 trường hợp = 32.000.000 đồng. 
Tổng vi phạm bị xử phạt hành chính là 87 trường hợp với tổng số tiền là 
95.100.000 đồng.

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những 
quy định về cơ chế, chính sách, TTHC do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 
ban hành

Chủ động bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận những phản ánh và trả lời phản 
ánh kiến nghị của nhân dân về thủ tục hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp 
nhận phản ánh kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính. Tính đến ngày 30 



6
tháng 7 năm 2021, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã đã tiếp nhận 0 hồ sơ. 
Không để tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ 

quan, Quy chế làm việc và tổ chức thực hiện QCLV của cơ quan.
+ UBND xã giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 
06/11/2019 về việc “hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố”. 

UBND làm việc theo phương pháp thảo luận tập thể và quyết định theo đa số 
đối với các vấn đề được quy định tại Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền 
của UBND xã quyết định. 

+ Về Quy chế làm việc:
UBND xã đã chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế văn 

hóa công sở, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
UBND xã đã ban hành Quy chế làm việc số 01/QC-UBND ngày 15/7/2021 

đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc UBND xã Tân Phong. Làm 
việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thiểu số 
phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách 
nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên 
UBND và đội ngũ cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức thuộc UBND xã được 
giao phụ trách một lĩnh vực chính và chịu trách nhiệm trước tập thể UBND xã.

Tiếp công dân và giải quyết các công việc được giao đúng thẩm quyền và 
phạm  vi  trách nhiệm được pháp luật quy định, đảm bảo công khai, minh bạch kịp 
thời và hiệu quả.

Cán bộ, công chức phải sâu sát tới cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của 
nhân dân, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của 
UBND xã ngày một vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

- Việc thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực.

+ UBND xã thường xuyên rà soát, đề xuất và tham mưu về việc tổ chức sắp 
xếp lại tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Việc rà soát, sắp 
xếp lại tổ chức của cơ quan đã được thực hiện và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo 
được chất lượng hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. Trên cơ 
sở các Thông tư, Hướng dẫn của các Bộ, liên Bộ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 
tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã. 

+ Chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền. Thực hiện nghiêm túc các quy định về 
phân cấp, ủy quyền QLNN về ngành, lĩnh vực theo đúng Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 19/6/2015.

5. Cải cách chế độ công vụ
- Thực trạng về đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị
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Hiện nay, UBND xã có 10 cán bộ và 08 công chức trong biên chế, còn 01 lao 

động hợp đồng (Chức danh Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác LĐ - TB & XH do 
công chức xin nghỉ việc).

Trong đó, cán bộ gồm: 01 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND; 01 Phó Bí 
thư Thường trực; 01 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; 01 Phó CT HĐND; 01 Phó 
Chủ tịch UBND; 01 Chủ tịch UBMTTQ; 01 Chủ tịch hội LHPN; 01 Chủ tịch hội 
Nông dân; 01 Chủ tịch hội Cựu chiến binh; 01 Bí thư Đoàn thanh niên.

Công chức gồm: 01 Tư pháp - Hộ tịch, 02 Văn phòng - Thống kê, 01 Văn hóa 
- Xã hội làm công tác Văn hóa - Thông tin, 01 Tài chính - Kế toán, 01 Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS, 01 Địa chính - Xây dựng và môi trường và 01 Địa chính - 
GTTL - NN - NTM. 

Chất lượng cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao; trình độ chuyên 
môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng nhu cầu công 
việc và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể:

+ Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT, THBT có 18 đồng chí, đạt 100%.
+ Về trình độ chuyên môn: Trung cấp có 01 đồng chí = 5,6%, Cao đẳng có 02 

đồng chí = 11,1%, Đại học có 15 đồng chí = 83,3%.
+ Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp có 11 đồng chí = 61,1%, Sơ cấp có 

03 đồng chí = 16,7 % và 04 đồng chí đang học lớp Trung cấp LLCT = 22,2%.
- Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức.
Hiện nay, UBND xã Tân Phong có 20 biên chế được giao theo Quyết định 41 

ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương. Hiện tại đang thực hiện 18 biên chế, 
thiếu 01 biên chế là công chức VH - XH phụ trách công tác LĐ-TB&XH.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND đã ban hành. Việc phối 
hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể cũng như quy chế phối hợp giữa HĐND, 
UBND, UBMTTQ xã được thực hiện thường xuyên. Từ đó, toàn thể cán bộ, công 
chức và những người hoạt động không chuyên trách đã xây dựng kế hoạch hoạt 
động cụ thể của ban, ngành, lĩnh vực mình phụ trách, nhằm triển khai thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ được giao; chấp hành và thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy 
chế làm việc của cơ quan. Cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có 
nhiều chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
tác phong làm việc hiệu quả.

- Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ, công chức
Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, 

chính xác thông tin của từng cán bộ, công chức từ khi được tuyển dụng vào cơ 
quan nhà nước cho đến khi không làm việc tại cơ quan nhà nước nhằm đáp ứng 
yêu cầu thống kê, đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, 
luân chuyển, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và các chế độ, chính 
sách khác đối với cán bộ, công chức. Hiện tại, UBND xã đang sử dụng phần mềm  
MISA để quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và đã hoàn thành 100% hồ sơ cán bộ, 
công chức được nhập vào phần mềm đảm bảo theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
UBND xã Tân Phong đã triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức xã Kế 

hoạch số 09-KH/UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 
“Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021”. 
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Trong năm 2021, có 01 công chức Chỉ huy Trưởng ban CHQS xã đang học 

Đại học Quân sự và đã học xong lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên.
Khi cấp trên mở lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức xã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đều quan tâm tạo điều kiện cho đối tượng đi 
đào tạo, bồi dưỡng. Hiện nay, địa phương có 15/18 cán bộ, công chức đạt chuẩn 
chuyên môn theo quy định. 

- Việc thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 
+ Tháng 6/2021, UBND huyện ra Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn 

Thanh Xuân - Nguyên Chỉ huy Phó Ban CHQS xã giữ chức danh Chỉ huy trưởng 
Ban CHQS xã  .

+ Tháng 6/2021, đồng chí Đặng Thanh Duy - Nguyên công chức Văn hóa - 
Xã hội trực tiếp làm công tác VHTT - TDTT nghỉ hưu. Tháng 7/2021, UBND xã 
hoàn thiện hồ sơ đề nghị luân chuyển nội bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch sang 
công chức Văn hóa - Xã hội trực tiếp làm công tác VHTT - TDTT đối với đồng chí 
Nguyễn Thị Mận.

+ Do công chức Tư pháp - Hộ tịch luân chuyển sang chức danh công chức 
VHTT - TDTT nên Đảng ủy và UBND xã thống nhất tiếp nhận đồng chí Vũ Ngọc 
Bưởi từ chức danh Bí thư Đoàn xã sang công chức Tư pháp - Hộ tịch từ ngày 
20/7/2021. Đồng thời Đoàn thanh niên tổ chức họp bổ sung chức danh và đề nghị 
Huyện đoàn Ninh Giang xem xét Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị 
Thơm vào chức danh Bí thư ĐTN thay thế đồng chí Vũ Ngọc Bưởi từ ngày 
28/7/2021.

+ Rà soát, lập danh sách công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
thuộc diện định kỳ phải chuyển đổi công tác và đề xuất phương thức chuyển đổi 
theo đúng nội dung Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 13/01/2020 của UBND 
huyện Ninh Giang, cụ thể như sau:

* Đối với UBND xã Tân Phong còn 03 vị trí phải chuyển đổi công tác định kỳ 
như sau:

+ Công chức Tài chính - Kế toán: Công tác từ năm 2009 đến nay là 12 năm.
+ Công chức Địa chính - Xây dựng và môi trường: Được điều động công tác 

từ UBND xã Vạn Phúc đến từ ngày 01/3/2020 đến nay.
+ Công chức Văn hóa - Xã hội trực tiếp làm công tác Lao động thương binh - 

Xã hội hiện đang là người lao động được UBND xã hợp đồng từ tháng 4/2021 đến 
nay.

* Về công tác cán bộ
Tháng 5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phong khóa 33, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 bầu BCH Đảng bộ gồm 12 đồng chí. Trong đó, có 02 đồng chí là công 
chức Tài chính - Kế toán và công chức Tư pháp - Hộ tịch. Đến tháng 11 năm 2020 
công chức Chỉ huy trưởng ban CHQS xã nghỉ hưởng chế độ BHXH nên còn 11 
đồng chí UV BCH Đảng bộ. Đến tháng 7/2021, BCH Đảng bộ đã bầu bổ sung 
nhân sự và có đủ 13/13 đồng chí theo Quy hoạch, đã đảm bảo ổn định công tác cán 
bộ tại địa phương.

Số lượng cán bộ, công chức hiện tại là 18 người, trong đó có 02 công chức 
không thuộc người địa phương, ngoài ra có 1 hợp đồng lao động.
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- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của đội 

ngũ của cán bộ, công chức
+ Thực hiện, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:
Ngày 08/01/2021, UBND xã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về quy 

tắc ứng xử, kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc 
UBND xã Tân Phong. Bắt buộc cán bộ, công chức và người lao động thuộc UBND 
xã Tân Phong phải thực hiện một cách chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ 
với tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm. Thường xuyên 
tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống của bản thân. Trang phục gọn 
gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc. Đồng thời tích cực tham gia 
các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, địa phương, các ngành, đoàn thể phát 
động, tổ chức.

UBND xã Tân Phong công khai các Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất 
lượng của tập thể lãnh đạo, cán bộ và công chức xã đảm bảo duy trì theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở làm việc.

Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ cán bộ, công chức; thẻ 
chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ. Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp 
xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả.

Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh 
nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong 
thực hiện nhiệm vụ. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân 
chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện chuyên nghiệp về lề lối làm việc:
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành 

mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, 
thẳng thắn, chân thành. Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ. Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên 
nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hành tiết kiệm, phòng 
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội; công tâm, khách 
quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, 
kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, 
vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường 
văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, lãnh đạo luôn công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh 
giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người 
thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về 
năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách 
nhiệm được giao.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc thực hiện Luật an ninh 
mạng. Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên 
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truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến 
thực thi nhiệm vụ.

+ Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử
Trong giao tiếp cán bộ, công chức xã thực hiện đúng và nghiêm nguyên tắc “4 

xin (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép); 4 luôn (Luôn mỉm cười, luôn nhẹ 
nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ); 5 rõ (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết 
quả, rõ trách nhiệm) và 6 dám (Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách).

Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ 
đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác 
nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện 
nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; 
phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

- Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo Nghị định 
90/2020/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền

Căn cứ vào Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2020;  
Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân huyện về việc 
ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 
UBND xã Tân Phong đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 
về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức xã Tân 
Phong (có kèm theo quy chế).

Ngày 02/12/2020, UBND xã đã tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại 
chất lượng cán bộ, công chức năm 2020 sau đó nộp kết quả bình xét về UBND 
huyện để đánh giá, phân loại. Kết quả 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Tập thể UBND xã đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

6. Cải cách tài chính công
- Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước.
UBND xã Tân Phong đã thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 
biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 
117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/ 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với UBND xã, xã.

Hàng năm Ủy ban nhân dân xã giao cho công chức Tài chính - Kế toán tham 
mưu, xây dựng nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ, họp lấy ý kiến toàn cơ quan và 
các đơn vị hưởng thụ ngân sách.

Năm 2021, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai, xây dựng quy chế chi tiêu nội 
bộ, thực hiện nghiêm túc các quy trình và thực hiện tốt nội dung của quy chế chi 
tiêu nội bộ đã xây dựng.

Hàng năm các cơ quan tài chính cấp trên có hướng dẫn chuyên môn thực hiện 
việc thực hiện dự toán sử dụng ngân sách nhà nước, phân phối kinh phí tiết kiệm.

- Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí
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Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. UBND xã Tân Phong đã 
xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 29/01/2021 về thực hiện 
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2021.

Thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015 hàng năm sau khi có nghị 
quyết phân bổ dự toán của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã giao cho công chức Tài 
chính - Kế toán lập dự toán thu chi cho từng bộ phận thụ hưởng ngân sách theo 
đúng chế dộ. Ngay từ khi lập dự toán đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên, tiết kiệm chi các hội nghị, tiếp khách hội họp. Theo dõi thu chi của các bộ 
phận thụ hưởng ngân sách, hướng dẫn thu chi theo đúng quy định

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật
Thực hiện tốt Quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/ QĐ-

TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo niêm yết công khai ngân 
sách theo Thông tư 343,344 tại trụ sở UBND, HĐND và qua các cuộc họp của 
Đảng ủy, HĐND, UBND xã và hệ thống đài truyền thanh của địa phương. Trong 
quá trình thực hiện chi khoán ngân sách không vượt quá quy định nhà nước, từ đó 
tiết kiệm được kinh phí để trang bị và đầu tư cơ sở vật chất; cũng như chi trả tiền 
tăng thêm cho cán bộ, công chức. Đồng thời, đã nâng cao chất lượng hoạt động, 
khai thác tốt năng lực phục vụ chuyên môn của cán bộ, công chức; phát huy tính 
tích cực, dân chủ trong cơ quan về việc thực hiện cuộc vận động thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên rà soát, bổ sung các Quy chế quản lý tài 
chính, tài sản, chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định 
hiện hành.Tăng cường kiểm tra rà soát mọi nguồn thu, tăng cường công tác đầu tư 
công.

- Những đổi mới trong công tác quản lý tài chính ngân sách nhằm sử dụng 
đúng mục đích ngân sách được giao gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ

Ngày 25/01/2021, UBND xã ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc 
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 (kèm theo quy chế). 

Ngày 25/01/2021, UBND xã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc 
ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 (kèm theo quy chế).

7. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số
a) Việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước
+ Việc đảm bảo trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác 

chuyên môn
Hiện tại, 15/18 cán bộ, công chức thuộc UBND xã đã được trang bị máy tính, 

máy in. Các máy tính đều được kết nối mạng Internet tuy nhiên do đường truyền 
kém dẫn đến việc truyền tải thông tin rất chậm ảnh hưởng đến chất lượng công 
việc, phải gửi nhiều lần mất nhiều thời gián mới hoàn thành.

Máy tính của một số công chức đã được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý 
thuộc chuyên môn như: Kế toán - Tài chính, Tư pháp - Hộ tịch, Lao động - thương 
binh và xã hội, Văn phòng HĐND - UBND, Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ,… làm 
rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong việc giải quyết 
nhanh chóng các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người 
dân.
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+ Việc ứng dụng phần mềm QLVB và điều hành trong công tác điều hành, 

giải quyết công việc; xử lý văn bản đi, đến.
- Sử dụng phần mềm quản lý văn bản: Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 

30/11/2021, công chức Văn phòng HĐND - UBND xã nhập được hơn 1256 văn 
bản đi. Việc ban hành văn bản đi tương đối kịp thời và đúng quy định. Số lượng 
văn bản ban hành tương đối bám sát vào các nhiệm vụ được Huyện ủy, HĐND, 
UBND huyện giao. Kịp thời triển khai công việc cho cán bộ, công chức có liên 
quan thực hiện ngay văn bản chỉ đạo của cấp trên.

+ Việc sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử: Từ ngày 23/3/2020, 
UBND xã Tân Phong bắt đầu thực hiện việc sử dụng chữ ký số, đã có 368 văn bản 
được thực hiện chữ ký điện tử qua phần mềm xử lý văn bản kịp thời và đúng quy 
định. Được huyện nhận xét là UBND xã Tân Phong đã thực hiện tương đối tốt, là 1 
trong 5 xã thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số theo quy định. Riêng việc phát sinh 
do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, số lượng Quyết định cách ly y tế cho các 
đối tượng F1, F2 hơn 1000 số nên UBND xã ký sống văn bản và không thực hiện 
chữ ký số trên phần mềm văn bản.

+ Ứng dụng phần mềm điện tử trong giải quyết TTHC, sử dụng hòm thư 
điện tử trong trao đổi công việc

Ngày 31/01/2021, UBND xã Tân Phong đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-
UBND về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của xã. Quyết định 
số 73/QĐ-UBND ngày 31/01/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng 
thông tin xã Tân Phong; Kế hoạch số 10-KH/UBND ngày 21/01/2021 về ứng dụng 
CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn xã năm 2021. 100% công 
chức chuyên môn sử dụng phần mềm quản lý văn bản.

+ Mức độ hoạt động của Trang thông tin điện tử của cơ quan.
Trang thông tin điện tử UBND xã Tân Phong thường xuyên cung cấp thông 

tin, phản ánh tình hình hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 
của địa phương và cập nhật văn bản ban hành của UBND xã. Từ đầu năm đến nay, 
đã đăng 76 tin bài; cập nhật được 91 các loại văn bản. UBND xã  đã thành lập Ban 
biên tập Cổng thông tin điện tử xã Tân Phong nhằm phát triển Cổng thông tin điện 
tử trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các cơ quan, đơn vị 
và nhân dân trên địa bàn xã.

+ Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc 

gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng 
nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính 
công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ 
chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân 
công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. Trong năm 2021, có hơn 3000 hồ sơ đã được cán bộ công chức xã Tân 
Phong giải quyết bằng hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

b) Việc xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015 vào hoạt động trong công tác QLNN

+ Duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Tân Phong.
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+ UBND xã Tân Phong thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn và bộ 

phận một cửa làm tốt công tác duy trì và phát triển trang thông tin điện tử của cơ 
quan. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, UBND xã Tân Phong đã thực hiện công 
khai, niêm yết các TTHC tại UBND để người dân xem nắm bắt thực hiện các công 
việc đảm bảo tính hiệu quả theo quy định của pháp luật.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
- Điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo (chưa có nhà một cửa liên thông). 

Công chức phụ trách công tác CCHC đều kiêm nhiệm nên đôi lúc việc thực hiện 
các kế hoạch, các chương trình còn chậm trễ và chưa đạt hiệu quả cao. Trang thiết 
bị phục vụ cho CCHC còn thiếu: Như máy tính, máy photo, máy in …..

- Thủ tục hành chính còn phức tạp, TTHC còn chồng chéo, chưa ổn định, 
thường xuyên còn sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, các bước thực hiện chưa rõ, có 
những thủ tục còn chưa đảm bảo các tiêu chuẩn về nội dung TTHC như không quy 
định thời gian. Tồn tại này làm cho cán bộ, công chức phải thường xuyên rà soát, 
xây dựng chỉnh sửa quy trình để cập nhật vào phần mềm.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính mới, những thủ tục hành 

chính được cải cách nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thông tin kịp thời 
cho cấp xã để thực hiện theo đúng quy định;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các nội dung yêu cầu của các chỉ 
tiêu, tiêu chí thành phần theo bộ chỉ số chấm điểm cải cách hành chính hàng năm 
của Ủy ban nhân dân huyện.

- Tiếp tục chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 
cửa liên thông của xã.

- Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bổ sung, sửa đổi 
kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng theo quy định của 
pháp luật.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 
phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng 
nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức được 
giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước 
trên địa bàn xã Tân Phong từ 16/12/2020 đến hết ngày 30/11/2021. Rất mong được 
sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên tới công tác cải cách hành chính tại các xã, thị 
trấn cũng như đối với UBND xã Tân Phong giúp cán bộ, công chức xã hoàn thành 
tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trân trọng báo cáo./.
 Nơi nhận:
- Phòng nội vụ (để b/c);
- TT Đảng ủy;
- TTHĐND, LĐ UBND;
- Bộ phận một cửa;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
QUYỀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Dực
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