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Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh  

về kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nâng cao hiệu quả quản trị 

và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2022. Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn 

kiểm tra báo cáo kết quả tình hình triển khai tại các đơn vị như sau:  

A. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

I. Thành lập đoàn Kiểm tra 

Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra, ngày 08/9/2022, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 

Hưng Yên ban hành Quyết định số 664/QĐ-SNV về việc thành lập Đoàn kiểm tra 

cải cách hành chính và công tác hiệu quả quản trị và hành chính công, do đồng 

chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, các thành viên là đại điện Lãnh 

đạo một số phòng chuyên môn thuộc các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nội 

vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Thanh tra tỉnh. 

II. Nội dung kiểm tra 

1. Về công tác cải cách hành chính 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác cải cách hành chính 

(CCHC)  tại các cơ quan, đơn vị, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng 

và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính 

công; xây dựng, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

Kiểm tra kỹ năng, nghiệp vụ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp; kiểm 

tra việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 

công; kiểm tra việc ban hành thực hiện nội quy, quy chế thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, quy chế làm việc của cơ quan. 

2. Về công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác nâng cao Chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công theo 08 Chỉ số nội dung gồm: Tham gia của người 

dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải 

trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính; 

cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.  

3. Đối tượng, thời gian kiểm tra 
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Theo nội dung Kế hoạch đề ra, Đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện công 

tác CCHC, PAPI tại 10 đơn vị gồm 05 sở và 05 huyện, thị xã và 04 đơn vị cấp 

xã thuộc mỗi cấp huyện được kiểm tra. Cụ thể như sau:  

Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 26/9/2022, Đoàn đã trực tiếp tiến hành kiểm 

tra công tác CCHC, PAPI tại cơ quan, đơn vị, gồm: các sở: Giáo dục và Đào tạo; 

Công thương; Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Khoái Châu; 

Yên Mỹ. 

Từ ngày 04/10/20222 đến ngày 18/10/2022, Đoàn đã trực tiếp tiến hành 

kiểm tra công tác CCHC, PAPI tại cơ quan, đơn vị, gồm: các sở: Nông nghiệp 

và PTNT; Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã: Văn 

Lâm, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào.  

4. Cách thức kiểm tra 

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tổng hợp xây dựng báo cáo và tài liệu 

kiểm chức và gửi các thành viên Đoàn kiểm tra chậm nhất là trước 05 ngày 

Đoàn tiến hành kiểm tra. 

- Tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, Trưởng Đoàn 

phân công mỗi thành viên phụ trách kiểm tra các nội dung khác nhau để kiểm 

chứng số liệu báo cáo, ghi nhận đánh giá ưu điểm, hạn chế của từng cơ quan, 

đơn vị.  

- Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác CCHC, PAPI của các cơ quan, đơn vị 

theo đề cương hướng dẫn, Đoàn kiểm tra đã tổ chức đánh giá các nội dung trong 

báo cáo so sánh với việc theo dõi tình hình triển khai thực hiện của đơn vị từ đầu 

năm đến thời điểm được kiểm tra.  

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

I. Về công tác CCHC 

1. Công tác triển khai chỉ đạo, điều hành 

1.1. Ưu điểm 

Nhìn chung công tác CCHC đã được các sở, UBND các huyện, thành 

phố quan tâm, chỉ đạo, chủ động xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác 

CCHC tại cơ quan. Trong đó có phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị, 

thời gian hoàn thành theo các nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra CCHC năm 

2022 đã được các cơ quan, đơn vị xây dựng theo kế hoạch riêng; số lượng 

đơn vị được xây dựng kiểm tra theo kế hoạch đảm bảo tỷ lệ theo quy định. 

Việc công bố Chỉ số CCHC cấp xã năm 2021 đã được thực hiện tại UBND 

các huyện, thị xã đảm bảo đúng quy định. Kế hoạch tuyên truyền CCHC được 

ban hành đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. 

1.2. Tồn tại, hạn chế 

Kế hoạch CCHC năm ban hành còn chậm thời gian theo quy định của 

tỉnh như tại huyện Yên Mỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT; xây dựng khung 

nhiệm vụ còn sơ sài, chung chung, thời gian hoàn thành sản phẩm cơ bản để 

thường xuyên, không có nhiệm vụ có thời gian cụ thể như tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường. Một số đơn vị không tổ chức sơ kết công tác CCHC như 

huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào, Sở Công thương, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh 

và xã hội; không tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua 

CCHC theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về 
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việc phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 

Nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025” tại Sở Giáo dục và Đào tạo, 

huyện Khoái Châu. Xây dựng, đăng tải tin bài vào chuyên mục CCHC trên 

Trang thông tin điện tử của đơn vị thực hiện còn hạn chế tại huyện Ân Thi, 

thị xã Mỹ Hào, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường. Tính 

tới thời điểm kiểm tra các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Sở Tài Nguyên và 

Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, thị xã Mỹ Hào chưa thực hiện kiểm tra 

CCHC để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện sau kiểm tra… 

2. Cải cách thể chế:  

2.1. Ưu điểm 

Tình hình triển khai, kết quả tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) của cơ quan, đơn vị cơ bản đảm bảo đúng quy định. Số văn 

bản ban hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tuân thủ đúng quy trình, thủ 

tục xây dựng văn bản QPPL theo quy định của pháp luật. Các cơ quan đơn vị 

đã ban hành Kế hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL; tổ chức thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền và tự 

kiểm tra; có thực hiện xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra. Ban hành Kế  

hoạch theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 

đảm bảo theo quy định. Triển khai đầy đủ các nội dung tuyên truyền, hình 

thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

2.2. Tồn tại, hạn chế 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của một số đơn vị thực 

hiện chưa đúng quy định tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào 

tạo; văn bản ban hành chưa đảm bảo nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày tại 

một số đơn vị như: Sở Nông nghiệp và PTNT, huyện Yên Mỹ, Văn Lâm, 

Khoái Châu, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào và cấp xã thuộc các huyện, thị xã. Việc tự 

kiểm tra, rà soát số văn bản QPPL còn hạn chế tại Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Khoái Châu, 

huyện Yên Mỹ (đối với cấp xã), huyện Ân Thi. Số văn bản được rà soát; xử 

lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra thực hiện chưa đầy đủ tại huyện Yên Mỹ, 

huyện Ân Thi… 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

3.1. Ưu điểm 

Công tác cải cách TTHC được cơ bản được  các đơn vị quan tâm, thực hiện 

thông qua việc các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm chất 

lượng theo quy định. Thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác cải cách 

hành chính, trong đó đã có công tác cải cách, kiểm soát TTHC. Các đơn vị cũng 

đã ban hành Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại một số phòng, 

đơn vị trực thuộc. Trình công bố TTHC/Danh mục TTHC theo quy định đối với 

các cơ quan chuyên môn thuộc UNBD tỉnh theo đúng quy định. Tổ chức rà soát, 

đơn giản hóa TTHC. Đã thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

theo quy định. Hồ sơ TTHC đã giải quyết giải quyết trước hạn tăng cao. Việc xây 
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dựng, trình ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định. 

Thực hiện tốt các điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm soát TTHC theo quy định  

3.2. Tồn tại, hạn chế 

Kết quả công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định thực hiện chưa 

đảm bảo tỷ lệ 100% theo quy định trong 9 tháng đầu năm tại cấp xã thuộc huyện 

Yên Mỹ tỷ lệ 45%, cấp xã thuộc huyện Ân Thi tỷ lệ 59,2%, cấp xã thuộc huyện 

Văn Lâm tỷ lệ 65,13%; huyện Khoái Châu tỷ lệ tỷ lệ 32,5%, cấp xã thuộc huyện 

Khoái Châu tỷ lệ 80%; cấp xã thuộc thị xã Mỹ Hào tỷ lệ 55,15%. Cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến chưa đảm bảo đạt tỷ lệ 50% theo quy định tại Sở Tài nguyên 

và Môi trưởng (15%); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (21%); huyện Yên 

Mỹ chỉ đạt 11,7% đối với cấp huyện, cấp xã chỉ đạt 6,6% trong 9 tháng đầu năm; 

huyện Yên Mỹ chỉ đạt 7,78%, cấp xã thuộc huyện Yên Mỹ chỉ đạt 3,5%; huyện 

Văn Lâm chỉ đạt 22,13%, cấp xã thuộc huyện Văn Lâm chỉ đạt 3,62%; huyện 

Khoái Châu chỉ đạt gần 2%, cấp xã thuộc huyện Khoái Châu chỉ đạt 4,7%; thị xã 

Mỹ Hào chỉ đạt 7,86%, cấp xã thuộc thị xã Mỹ Hào chỉ đạt 0,18%. Việc kiểm tra 

thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử đến thời điểm kiểm tra chưa được thực hiện 

tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, huyện Ân Thi, thị xã Mỹ Hào. Kết quả giải quyết TTHC tại Sở 

Lao động thương binh và Xã hội chưa tốt vẫn để xảy ra tình trạng quá hạn trong 

giải quyết hồ sơ TTHC... 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

4.1. Ưu điểm 

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo đảm theo quy định. Sắp xếp lại 12 cơ 

quan chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý còn 11 cơ quan chuyên môn. Kiện 

toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn; ban hành 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ đối cơ quan chuyên môn thuộc huyện, 

thị xã. Thực hiện rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm; Đề án điều chỉnh vị trị 

việc làm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Triển khai tổ chức thực hiện 

về biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đảm bảo theo quy định của Trung 

ương và của tỉnh. Tổ chức theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện các quy định của 

Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, biên chế đối với các cơ quan, 

đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; xử lý hoặc kiến nghị với cấp có 

thẩm quyền xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra việc thực hiện các quy định 

của nhà nước và của tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, biên chế đảm bảo quy định. 

Ban hành, thực hiện Quy chế hoạt động của UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo 

theo quy định. Phân công nhiệm vụ thành viên UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo 

theo quy định. 

4.2. Tồn tại, hạn chế 

Thực hiện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 

chuyên môn sau khi Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương có hiệu lực 
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thi hành thực hiện chưa đầy đủ tại các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Văn Lâm, thị xã 

Mỹ Hào. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm so với năm 2015 và năm 2021 

chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại các huyện Ân Thi, Yên Mỹ, Văn Lâm, thị xã 

Mỹ Hào, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Triển khai tổ chức thực hiện về 

biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đảm bảo theo quy định của Trung ương 

và của tỉnh thực hiện chưa tốt tại huyện Ân Thi. Huyện Ân Thi, Yên Mỹ chưa 

thực hiện sắp xếp lại 12 cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý còn 11 cơ 

quan chuyên môn. Đối với việc triển khai tổ chức thực hiện về biên chế công 

chức, biên chế sự nghiệp đảm bảo theo quy định của Trung ương và của tỉnh, 

huyện Ân Thi chưa thực hiện giao số lượng người làm việc đến các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc huyện. Huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào chưa 

xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2025 theo quy định... 

5. Cải cách chế độ công vụ 

5.1. Ưu điểm 

Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên rà xoát, xây dựng nhu cầu tuyển 

dụng dụng công chức, viên chức báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế 

hoạch tuyển dụng theo quy định, thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức 

theo quy định. Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch vị trí lãnh đạo 

đúng quy định; thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng 

thuộc Sở và tương đương. Thường xuyên rà soát, xây dựng, thực hiện Đề án tổ 

chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đúng quy trình, đảm bảo tiến 

độ theo quy định. Có xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức hàng năm, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng. Thực hiện việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng 

theo Hướng dẫn của tỉnh. Có xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và 

khai thác phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chuyển đổi 

vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. 

Xây dựng Quyết định về Quy chế vận hành, quản lý, sử dụng hồ sơ điện tử tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Ban hành các văn bản triển khai công tác dân vận thuộc 

cơ quan, đơn vị. Thực hiện đánh giá, xếp loại công tác dân vận của cơ quan, đơn 

vị trực thuộc đảm bảo đúng quy định. 

5.2. Tồn tại, hạn chế 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chưa đúng quy định về cơ 

cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng. Nhiều đơn vị chưa xây dựng, ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, huyện Yên Mỹ, huyện Khoái Châu, huyện 

Ân Thi, huyện Văn Lâm. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ chưa được thực hiện tại: Sở Tài 

nguyên và Môi trường, huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi. Các huyện Yên Mỹ, 

Khoái Châu, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào chưa thực hiện tuyển dụng chức cấp xã 

còn thiếu. Các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào chưa kiện 

toàn đủ 02 Phó chủ tịch UBND xã đối với cấp xã loại 2 theo Luật sửa đổi Luật Tổ 
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chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Việc ban hành các văn 

bản triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan 

hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của các cơ quan, 

đơn vị còn hạn chế, văn bản còn mang tính hình thức, nội dung chưa đảm bảo. 

Các đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Ân Thi, huyện 

Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào chưa thực hiện đánh giá, xếp loại công tác dân vận của 

cơ quan, đơn vị trực thuộc theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 

của UBND tỉnh...   

6. Cải cách tài chính công 

6.1. Ưu điểm 

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra về cơ bản đều thực hiện đúng quy định 

về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối 

với cơ quan nhà nước và chế độ tự chủ đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp, cụ thể: 

Đã ban hành và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của cơ 

quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện tốt quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; 

việc tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động đều được các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

6.2. Tồn tại, hạn chế 

Việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công chưa 

được thực hiện tại huyện Ân Thi. Thực hiện báo cáo phương án tự chủ còn chậm 

muộn tại Sở Tài nguyên và Môi trường; chưa ban hành quyết định phân loại mức 

độ tự chủ. Một số đơn vị chưa báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị Thanh tra, 

Kiểm toán, kiểm soát nội bộ như Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT 

hoặc đã triển khai thực hiện nhưng vẫn còn một vài nội dung chưa xử lý dứt điểm 

tại huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi... 

7. Xây dựng, thực hiện Chính quyền điện tử 

7.1. Ưu điểm 

Hầu hết các đơn vị xây dựng các Kế hoạch triển khai của đơn vị theo các 

Kế hoạch của tỉnh về nội dung Chính quyền điện tử, Chính quyền số; kết quả sử 

dụng các hệ thống thông tin dùng chung đạt 100% so với mục tiêu của Kế hoạch 

số 36/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh; đã thực hiện rà soát, đăng ký 

các TTHC có đủ điều kiện lên mức độ 3, 4 đúng quy định. Việc thực hiện cung 

cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo Kế hoạch số 171/KH-

UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh đảm bảo theo quy định. Công tác triển 

khai các nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Chuyển 

đổi số, ứng dụng CNTT theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 03/3/2022; Quyết 

định số 571/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh được triển khai đầy 

đủ. Số lượng văn bản sử dụng cả chữ ký số của lãnh đạo và chứng thư số của 

đơn vị có tỷ lệ cao. Công tác đảm bảo An toàn thông tin trong hoạt động của 

đơn vị, tham gia đào tạo, tập huấn về CNTT đúng theo quy định. Kịp thời rà 

soát, xây dựng văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ 
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trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến văn 

thư, lưu trữ điện tử đến các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Thực 

hiện lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan; giao nộp hồ 

sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử.  

7.2. Tồn tại, hạn chế 

Việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh về các chuyên đề 

chuyển đổi số chưa được quan tâm thực hiện; chưa lập và xử lý hồ sơ điện tử, 

chữ ký số của lãnh đạo UBND cấp xã trên văn bản điện tử; tỷ lệ văn bản được 

gửi nhận qua hệ thống phần mềm chưa đảm bảo theo quy định; chưa cung cấp, 

kịp thời, đầy đủ thông tin lên trang thông tin điện tử theo yêu cầu của UBND 

tỉnh theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 16/11/2021 tại cấp xã thuộc huyện 

Ân Thi, thị xã Mỹ Hào. Huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào đã thực 

hiện rà soát, đăng ký các TTHC có đủ điều kiện lên mức độ 3, 4 theo quy định 

tuy nhiên số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến còn hạn chế. Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, các huyện Yên Mỹ, Ân Thi chưa có văn bản triển khai 

thực hiện Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về 

ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các huyện: Ân Thi, Khoái 

Châu, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào chưa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công 

tác văn thư, lưu trữ điện tử. Các cơ quan, địa phương chủ yếu giao nộp hồ sơ, tài 

liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử của Văn phòng Sở, Văn 

phòng HĐND-UBND huyện chưa thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu của các 

phòng chuyên môn khác… 

II. Về công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1.Ưu điểm 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh 

Hưng Yên; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc 

tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh 

Hưng Yên năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 

28/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về nâng cao hiệu quả chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công năm 2022, hầu hết các đơn vị được kiểm tra đã ban 

hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, đảm bảo nội dung, thời gian theo 

yêu cầu như: Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; 

Kế hoạch tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công Kế 

hoạch kiểm tra công tác quản trị và hành chính công và các văn bản chỉ đạo điều 

hành khác. 

1.2. Tồn tại, hạn chế 

Một số đơn vị chưa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị 

và hành chính công chưa phân công nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian hoàn thành 

cụ thể như tại huyện Khoái Châu. Các huyện: Ân Thi, Yên Mỹ, Khoái Châu 

không ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác quản trị và hành chính công. Một số 

đơn vị có ban hành Kế hoạch tuyên truyền, có nội dung về tuyên truyền, tuy 

nhiên không xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể như huyện Phù Cừ, 
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Tiên Lữ, hoặc có xây dựng kế hoạch nhưng không thực hiện các hình thức tuyên 

truyền như huyện Kim Động…    

2. Kết quả thực hiện các Chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI 

2.1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 

a) Ưu điểm 

Các sở được kiểm tra đã thực hiện tổ chức tiếp công dân đảm bảo theo quy 

định. Các huyện, thị xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn; UBND các xã, thị 

trấn tích cực chỉ đạo các văn bản và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử các chức danh theo 

quy định như: Công văn về điều chỉnh thời gian bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố 

năm 2022. Đối với công tác bầu cử Trưởng thôn, tại cấp xã; các xã đã tổ chức 

triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của huyện đến các thôn, tổ dân phố 

UBND các xã, thị trấn đã xây dựng được quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ 

dân phố theo quy định; tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, để nhân dân 

biết, hiểu các quy định và thực hiện tốt các quy định. Tại các thôn, tổ dân phố 

xây dựng các quy chế của Thôn, thành lập, các hội, nhóm, vận động người dân 

tham gia các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể và các câu lạc bộ về văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao, điển hình như các câu lạc bộ Bóng chuyền hơi nam, 

nữ; CLB cầu lông, CLB dân vũ, câu lạc bộ thơ ca, Câu lạc bộ cây cảnh...Đóng 

góp tự nguyện để đầu tư xây mới hoặc tu sửa các công trình công cộng, dân sinh 

ở địa bàn dân cư như: nhà văn hóa, đường xá, trường mầm non, các cơ sở thờ tự, 

tín ngưỡng, tôn giáo... với sự tham gia tự nguyện, chủ động của người dân; 

người dân chủ động tham gia đóng góp tích cực vào các quy trình dự án, từ khâu 

khởi động đến khâu giám sát công trình; việc lấy ý kiến đóng góp của người dân 

ở các thôn, tổ dân phố trong huyện thực hiện theo đúng quy định tại Pháp lệnh 

quy chế dân chủ; tại các thôn thành lập ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND) và 

Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên giám sát các công trình công cộng 

ở địa phương mang lại hiệu quả cao. Triển khai trực tiếp bầu trưởng thôn/ tổ 

trưởng tổ dân phố đúng quy định. Thực hiện niêm yết công khai kết quả bầu 

trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa cấp xã.  

b) Tồn tại, hạn chế 

Một số đơn vị vẫn có thôn, tổ dân phố chưa bầu được trưởng thôn do không 

trúng cử và nhân sự không đảm bảo theo tiêu chuẩn tại huyện Khoái Châu hoặc 

đi chệnh hướng Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trong khi đó nhân sự Bí 

thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu xong tại huyện Yên Mỹ, Ân Thi. Trên 

địa bàn các huyện thị xã, công tác tuyên truyền, phổ biến về Pháp lệnh thực hiện 

dân chủ ở cơ sở chưa thật sự rộng rãi và thường xuyên; vì vậy một số bộ phận 

người dân chưa thấy được quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện các 

nhiệm vụ chung của địa phương; Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hiệu 

quả chưa cao, còn hình thức; hầu hết các thành viên của Ban thanh tra nhân dân 

khi thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế về kinh nghiệm, thiếu chuyên môn trong 

lĩnh vực giám sát (đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản) nên hiệu quả 

giám sát các công trình còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa Ban Thanh tra nhân 

dân với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong triển khai thực hiện quy chế dân 

chủ chưa được thường xuyên... 

2.2. Công khai minh bạch trong việc ra quyết định 
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a) Ưu điểm: Việc công khai minh bạch cơ bản được các cơ quan, đơn vị 

quan tâm thực hiện, thông tin pháp luật được thường xuyên tuyên truyền qua 

hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, hệ thống tờ rơi pháp luật, 

tổ chức qua hội nghị phổ biến với sự tham gia của người dân, tổ chức, xây 

dựng tủ sách pháp luật. Danh sách hộ nghèo được niêm yết công khai tại nhà 

văn hóa các thôn, trụ sở UBND cấp xã và được thông báo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. Việc công khai ngân sách xã được niêm yết công 

khai tại trụ sở UBND cấp xã, được báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân 

cấp xã và được thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã để người dân nắm 

được thông tin đầy đủ về thu, chi ngân sách của huyện, xã, thị trấn. Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù được UBND cấp huyện, cấp 

xã niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, trên Trang thông 

tin điện tử cấp huyện. Việc sử dụng đất thu hồi cơ bản đảm bảo đúng mục 

đích quy hoạch, giá đất đền bù theo quy định của UBND tỉnh. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của các đơn vị chưa 

thường xuyên, liên tục, nhất là đối với cấp xã. 

2.3. Trách nhiệm giải trình với người dân 

a) Ưu điểm 

 Các cơ quan, đơn vị đều có lịch tiếp công dân hàng tuần, đột xuất, thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những khúc 

mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân; tạo mọi điều kiện để người dân có thể tiếp 

xúc thường xuyên với trưởng thôn, tăng cường công tác tiếp xúc cử tri của đại 

biểu HĐND các cấp. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người 

dân tại các đơn vị tại huyện Văn Lâm tiếp nhận được 118 đơn thư, huyện Ân Thi 

tiếp nhận 44 đơn thư, huyện Mỹ Hào tiếp nhận 190 đơn thư; huyện Khoái Châu 

tiếp nhận 41 đơn thư. Hầu hết các đơn thư được kiểm tra, xem xét, giải quyết 

đúng thẩm quyền và trả lời công dân theo quy định. 

b) Tồn tại, hạn chế: Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được các 

cấp chính quyền quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn để tình trạng người 

dân chưa hài lòng với kết quả trả lời và tiếp tục có đơn, thư nhiều lần, một số 

nơi còn tổ chức đoàn đông người khiếu nại, tố cáo tập thể chủ yếu ở lĩnh vực 

đất đai.  

2.4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 

a) Ưu điểm 

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức. Công khai rộng rãi thông báo tuyển dụng, kết quả tuyển 

dụng qua hệ thống Đài truyền thanh, trên cổng thông tin điện tử và niêm yết 

công khai tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện. Ban hành công văn về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, Kế hoạch 

về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham 

nhũng.  

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật Khám chữa bệnh, thực 

hiện quy chế chuyên môn của Bộ Y tế. Phát huy hiệu quả đường dây nóng; tăng 

cường các kênh tiếp nhận thông tin của người dân đối với chất lượng, thái độ 

phục vụ của các cơ sở y tế; xử lý kịp thời các vụ việc, hành vi tiêu cực; thông 
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tin, công khai rộng rãi tới người dân; công khai mức thu học phí, các khoản 

đóng góp đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; công khai các TTHC niêm yết 

công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của các cấp; các văn bản 

hướng dẫn luật phòng chống tham nhũng, Luật Khám chữa bệnh; thường xuyên 

thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục tiểu học công lập; tăng cường các kênh 

tiếp nhận thông tin của người dân đối với cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, 

đội ngũ giáo viên của các trường tiểu học trên địa bàn.  

b) Tồn tại, hạn chế: Một số đơn vị việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác tuyển dụng còn hạn chế; chưa xây dựng kế hoạch phòng chống tham 

nhũng và giải pháp để ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong tuyển dụng vào cơ 

quan nhà nước, vẫn còn tình trạng dư luận phản ánh về một số trường hợp cán 

bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức 

còn chậm, mất nhiều thời gian; đi lại nhiều lần, tại UBND cấp xã còn việc cập 

nhật hồ sơ thủ tục hành chính lên phần mềm một cửa điện tử còn hạn chế tại nên 

việc giám sát quá trình giải quyết chưa được triệt để. Huyện Văn Lâm có 01 

công chức bị xử lý về hành vi tham nhũng đã xử lý buộc thôi việc... 

2.5. Thủ tục hành chính 

a) Ưu điểm: Các đơn vị đều đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa hiện đại 

các cấp; hầu hết thực hiện niêm yết công khai các thủ tục, quy trình, thời gian giải 

quyết, lệ phí,... tại Bộ phận một cửa, Trang thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công. 

Việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về hộ tịch, chứng 

thực được thực hiện đúng quy trình, trả kết quả đúng hẹn, công khai, minh bạch, 

không có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, cá nhân. 

b) Tồn tại, hạn chế:  

Kết quả công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định thực hiện chưa 

đảm bảo tỷ lệ 100% theo quy định trong 9 tháng đầu năm tại cấp xã thuộc huyện 

Yên Mỹ tỷ lệ 45%, cấp xã thuộc huyện Ân Thi tỷ lệ 59,2%, cấp xã thuộc huyện 

Văn Lâm tỷ lệ 65,13%; huyện Khoái Châu tỷ lệ tỷ lệ 32,5%, cấp xã thuộc huyện 

Khoái Châu tỷ lệ 80%; cấp xã thuộc thị xã Mỹ Hào tỷ lệ 55,15%. Cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến chưa đảm bảo đạt tỷ lệ 50% theo quy định tại Sở Tài nguyên 

và Môi trưởng (15%); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (21%); huyện Yên 

Mỹ chỉ đạt 11,7% đối với cấp huyện, cấp xã chỉ đạt 6,6% trong 9 tháng đầu năm; 

huyện Yên Mỹ chỉ đạt 7,78%, cấp xã thuộc huyện Yên Mỹ chỉ đạt 3,5%; huyện 

Văn Lâm chỉ đạt 22,13%, cấp xã thuộc huyện Văn Lâm chỉ đạt 3,62%; huyện 

Khoái Châu chỉ đạt gần 2%, cấp xã thuộc huyện Khoái Châu chỉ đạt 4,7%; thị xã 

Mỹ Hào chỉ đạt 7,86%, cấp xã thuộc thị xã Mỹ Hào chỉ đạt 0,18%. Việc kiểm tra 

thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử đến thời điểm kiểm tra chưa được thực hiện 

tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, huyện Ân Thi, thị xã Mỹ Hào. Kết quả giải quyết TTHC tại Sở 

Lao động thương binh và Xã hội chưa tốt vẫn để xảy ra tình trạng quá hạn trong 

giải quyết hồ sơ TTHC... 
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2.6. Cung ứng dịch vụ công 

a) Ưu điểm 

Dịch vụ y tế công lập: Các đơn vị thực hiện phối hợp với ngành y tế về kiểm 

tra, triển khai nhiệm vụ về khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở y tế 

trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về lợi ích của BHYT. Tỷ lệ người dân 

tham gia BHYT trên 90%. Tỷ lệ người cận nghèo được hỗ trợ mua BHYT đạt 100%. 

Dịch vụ giáo dục tiểu học công lập: Các đơn vị có thực hiện chỉ đạo xây 

dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực, không lạm 

thu, vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn của học sinh bán trú. Có triển 

khai tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, 

tiên tiến và từng bước hiện đại. Có thực hiện các biện pháp thanh tra, kiểm tra 

quản lý dạy thêm trái quy định. Có thực hiện bồi dưỡng đạo đức, tác phong 

giáo viên nhà trường. 

Cơ sở hạ tầng căn bản: Việc cấp giấy phép thi công, cấp phép đào đường, 

vỉa hè đối với công trình đường dây, trạm biến áp; cấp giấy phép thi công, cấp 

phép đào đường, vỉa hè đối với công trình đường cáp ngầm, trạm biến áp ở các 

đơn vị đúng quy định. Công tác hành lang, an toàn lưới điện không có điểm vi 

phạm. Hầu hết các đơn vị ban hành Chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển 

giao thông nông thông trung hạn và dài hạn; chương trình, kế hoạch đầu tư giao 

thông nông thôn hàng năm và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh 

vực phát triển giao thông nông thôn. Thực hiện bố trí kinh phí để tổ chức thực 

hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển giao thông nông thôn. Tỷ lệ 

các tuyến đường huyện được cứng hóa trải nhựa hoặc bê tông đạt 100%. Tỷ lệ 

các tuyến đường xã, liên xã được cứng hóa trải nhựa hoặc bê tông: 100%. 

An ninh, trật tự khu dân cư: các đơn vị đã ban hành kịp thời các văn bản 

triển khai công tác đảm bảo ANTT theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hầu 

hết các đơn vị trên địa bàn không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt 

cấp, phức tạp; không có phát sinh tội phạm có tổ chức, hình thành các điểm 

phức tạp về trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo 

an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

b) Tồn tại, hạn chế  

Trên địa bàn các huyện, thị xã, nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng nói 

chung và cho mạng lưới giao thông nói chung, giao thông nông thôn nói riêng 

còn hạn chế; công tác quản lý hành lang ATGT của các xã, thị trấn còn hạn chế, 

còn có các hành vi vi phạm còn chưa được xử lý kịp thời. Trên địa bàn thị xã 

Mỹ Hào có tình trạng người dân thôn tập trung đông người tại khu vực Trụ sở 

UBND xã để phản đối Dự án nhà máy xử lý chất thải Hòa Phong có nhiều diễn 

biến phức tạp… 

  2.7. Quản trị môi trường 

a) Ưu điểm: Các đơn vị có ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai quán 

triệt triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại địa phương. Hầu hết các đơn 

vị thực hiện tuyên truyền về bảo vệ môi trường; thực hiện vệ sinh môi trường, 

thu gom rác thải khu dân cư, nơi công cộng định kỳ tuần/tháng. Khu dân cư có 

hệ thống thu gom, thoát nước thải đảm bảo tiêu thoát tốt. Bãi chôn lấp rác thải, 

điểm tập kết rác thải đảm bảo vệ sinh, yêu cầu kĩ thuật. Có thành lập tổ vệ sinh 

môi trường, hợp tác xã dịch vụ môi trường hoặc tổ chức thu gom, vận chuyển 
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rác thải tại 100% số thôn, khu dân cư. Không có rác thải tồn đọng, vứt rắc thải 

bừa bãi tại khu dân cư…Có bố trí ngân sách địa phương (huyện, xã) cho thu 

gom, xử lý rác thải sinh hoạt…100% giải quyết TTHC lĩnh vực bảo vệ môi 

trường đúng hạn.  

b) Tồn tại, hạn chế: 

Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm 

pháp luật môi trường của các xã, thị trấn còn chưa kịp thời. Tại một số xã, thị 

trấn còn để diễn ra tình trạng đổ, đốt rác thải bừa bãi tại khu vực công cộng, ven 

đường giao thông... gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân; còn 

có phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm trên địa bàn...  

2.8. Quản trị điện tử 

a) Ưu điểm:  

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị cơ bản đáp ứng đầy đủ theo Nghị 

định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung 

cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc 

cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Có thực hiện đăng tải đầy đủ 

nội dung các ý kiến, khúc mắc của người dân, doanh nghiệp gửi đến cơ quan 

nhà nước bằng các hình thức khác nhau và trả lời của cơ quan nhà nước. 

b) Tồn tại, hạn chế  

Tại các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Yên Mỹ không có chuyên mục lấy ý 

kiến đóng góp của người dân và đăng tải đầy đủ các dự thảo về chính sách, 

pháp luật liên quan đến đời sống, xã hội để người dân tham gia ý kiến… 

C. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

Từ những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại qua kiểm tra công 

tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 

2022, Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: 

I. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

Tổ chức khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra, 

báo cáo UBND tỉnh kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế, gửi Sở Nội vụ để tổng 

hợp chung phục vụ thực hiện chấm điểm xác định Chỉ số CCHC, Chỉ số PAPI 

năm 2022. 

II. Các đơn vị được UBND tỉnh giao tham mưu thực hiện các nhiệm vụ 

CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh 

Chủ động triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá trực tiếp các lĩnh vực được 

UBND tỉnh giao; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các nội dung CCHC và nâng cao hiệu quả 

quản trị và hành chính công thuộc phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trong các Chỉ 

thị số 06/CT-CTUBND, số 05/CT-CTUBND; Kế hoạch: số 196/KH-UBND, số 

199/KH-UBND của UBND tỉnh. 

III. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố  

1. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch CCHC, Kế 

hoạch PAPI của đơn vị và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao chủ trì tại Kế 

hoạch số 196/KH-UBND ngày 24/12/2021 về CCHC nhà nước tỉnh năm 2022, 

Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 28/12/2021 về nâng cao Chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022. Tăng cường 
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kiểm tra công tác CCHC và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc để đưa ra những biện pháp chấn chỉnh 

kịp thời.  

Thủ trưởng các các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ CCHC và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công (PAPI) năm 2022. 

2. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các 

văn bản QPPL, nhất là đối với cấp xã. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ 

chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Thực 

hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Công khai đầy 

đủ các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định; công khai 

địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

bộ phận một cửa các cấp; công khai 100% tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Thực 

hiện trách nhiệm xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ quá hạn theo quy 

định. Thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với cấp huyện, cấp 

xã. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thay thế thiết bị công nghệ thông tin đã 

xuống cấp cho cấp xã; đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm soát TTHC và thực 

hiện chi trả khoản hỗ trợ cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC theo quy định của 

UBND tỉnh. 

4. Tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ 

quan bảo đảm theo quy định. UBND cấp huyện tổ chức sắp xếp lại cơ quan 

chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo đúng lộ trình. Kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn sau khi Thông tư 

hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương có hiệu lực thi hành. Xây dựng, tổ chức 

thực hiện Chương trình, Kế hoạch tiếp tục triển khai theo Nghị quyết số 19-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về việc tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập và triển khai Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ. Thực hiện rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm; Đề án điều chỉnh vị trị 

việc làm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tổ chức thực hiện về biên 

chế công chức, biên chế sự nghiệp đảm bảo theo quy định của Trung ương và 

của tỉnh. Xây dựng Đến án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2025 theo quy 

định. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quy định của Trung ương, của 

tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, biên chế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý theo quy định. 

5. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, đơn vị. Thực hiện đúng quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức và quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, 
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đơn vị trực thuộc. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp 

tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, 

chính quyền các cấp trong tình hình mới; thực hiện đánh giá kết quả thực hiện 

công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đảm 

bảo đúng quy định tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của 

UBND tỉnh. 

6. Khẩn trương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước kịp tiến độ năm; xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp về việc đảm bảo 

chi thường xuyên. Thực hiện đúng quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và chế 

độ tự chủ đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Công khai, minh bạch trong sử 

dụng kinh phí hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử 

dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị. 

7. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của người dân; thực hiện các giải 

pháp, xử lý, điều chỉnh kịp thời đúng quy định những ý kiến của người dân hoặc 

kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đối với các nội dung liên quan đến kiến 

nghị, thắc mắc của người dân. Phát huy vai trò giám sát của HĐND cấp huyện, 

cấp xã, các đoàn thể, quẩn chúng, cán bộ, công chức và nhân dân; kịp thời ngăn 

chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với 

các trường hợp vi phạm quy định về quản lý tài chính, tài sản công. 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn 

bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch 

về tuyển dụng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển.  

8. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần 

tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo biểm y tế. Mở rộng đầu tư cơ sở vật chất, nâng 

cấp trang thiết bị cho bệnh viện huyện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại 

bệnh viện tuyến huyện, giảm sức ép cho bệnh viện tuyến trên. Tăng cường đầu tu 

xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, 

hiện đại; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; xây dựng trường học an toàn, lành mạnh. 

9. Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản: Nâng cấp lưới điện đảm bảo 

cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sinh hoạt của người 

dân. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cấp xã nghiêm túc bảo vệ môi 

trường. Thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải; quản lý, xử lý 

các nguồn thải ra môi trường.  

10. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao 

tại Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về phát triển 

Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng 

Yên năm 2022. Thực hiện các giải pháp cung ứng các dịch vụ công trực tuyến có 

đủ điều kiện lên mức độ 3, mức độ 4; khuyến khích người dân, tổ chức thường 

xuyên sử dụng dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích 

trong giải quyết TTHC. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng 

thành thạo phần mềm quản lý văn bản, hòm thư điện tử công vụ được cấp; 100% 

văn bản được ban hành (trừ văn bản mật) được ký số. Quản lý hiệu quả hoạt 

động Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đảm bảo cung cấp đầy đủ 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/01/2020&eday=08/01/2020
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thông tin theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Chỉ đạo công chức, 

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công 

việc đối với tài liệu giấy và tài liệu điện tử trên Phần mềm Quản lý văn bản và 

điều hành và thực hiện giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, hồ sơ, tài 

liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh.  

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và nâng 

cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022 tại một số sở, ngành và 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Có dự thảo văn bản chỉ đạo công 

tác CCHC và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công kèm theo).  

Đoàn kiểm tra trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; 

- Thành viên Đoàn Kiểm tra; 

- Lưu: VT, CCHCVTLT. 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Nguyễn Thị Thiều Hương 
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