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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính năm 2019 
 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang tại Công văn số 

01/NV ngày 03/01/2018 về việc hướng dẫn gửi các báo cáo về công tác cải cách 

hành chính, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo công tác cải cách 

hành chính năm 2019 như sau: 

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

1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

- Đã phổ biến Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố 

Nha Trang năm 2019 đến tất cả cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan biết để 

triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao. 

- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 số 131/KH-

VHTT-HCTH ngày 24/01/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

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

- Trong năm, Lãnh đạo Phòng đã kịp thời phổ biến quán triệt tất cả các 

văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh, thành phố về công tác cải cách hành chính, 

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND thành phố về ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2019. 

- Tiếp tục đưa nội dung áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin của đội 

ngũ công chức văn hóa - xã hội cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 

hoạt động văn hóa, thông tin năm 2019. 

- Giao bộ phận Công nghệ thông tin của cơ quan thường xuyên giám sát, 

theo dõi việc xử lý các văn bản điện tử trên hệ thống E-Office và hệ thống thư 

điện tử công vụ; mở mục thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực Phòng quản lý 

trên Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Giao bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

của công dân, tổ chức theo đúng quy định, tuyệt đối không được nhận quà tặng 

vật chất từ công dân, tổ chức; giao bộ phận chuyên môn có liên quan thẩm định 

hồ sơ nhanh chóng để trình UBND thành phố ký duyệt đảm bảo kết quả hồ sơ 

giao trả trước hoặc đúng hạn cho công dân, tổ chức. 

- Giao bộ phận phụ trách công tác cải cách hành chính của cơ quan theo 

dõi, tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định của Nhà 

nước như công tác văn thư - lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan các lĩnh vực hoạt 

động của ngành. 
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3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:  

Đã xây dựng Kế hoạch số 375/KH-VHTT-HCTH ngày 26/3/2019 về việc 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. Thực hiện báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính tại Công văn số 1434/VHTT-

HCTH ngày 13/11/2019. 

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

1. Cải cách thể chế 

- Đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-VHTT ngày 15/01/2019 về việc rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 87/KH-

VHTT ngày 15/01/2019 về việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2019; Kế hoạch số 88/KH-VHTT ngày 15/01/2019 về việc theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2019. 

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, 

các quy định, chính sách do tỉnh, thành phố ban hành thuộc chức năng, chuyên 

môn. Từ đầu năm đến nay, Phòng không có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách trên lĩnh vực quản lý 

nhà nước được thành phố giao.  

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai các quy định, cơ chế, 

chính sách thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nƣớc về công tác cải 

cách thủ tục hành chính tại cơ quan đối với: 06 TTHC thuộc lĩnh vực gia 

đình; 07 TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa; 04 TTHC cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng; 02 TTHC về 

khai báo hoạt động dịch vụ photocopy; 01 TTHC về cấp giấy phép kinh doanh 

hoạt động karaoke; 01 TTHC về cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện. 

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính 

a) Rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC 

- Thường xuyên cập nhập các TTHC và các quy định liên quan đến TTHC 

theo thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên cơ sở các văn bản quy định TTHC 

mới của Trung ương và UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá 

nhân, tổ chức đối với TTHC: Trong năm, Phòng không tiếp nhận trường hợp 

nào về giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. 

- Trong năm, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã thực hiện rà soát 

và không có kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

- Đã thực hiện báo cáo định kỳ tại Báo cáo quý I số 313/BC-VHTT ngày 

13/3; Báo cáo quý II số 783/BC-VHTT ngày 14/6; Báo cáo quý III số 1165/BC-

VHTT ngày 13/9 về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.  
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b) Về công khai thủ tục hành chính: 

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai toàn bộ thủ tục hành chính: thực 

hiện công khai tại bảng niêm yết thủ tục hành chính của cơ quan, trên Trang 

thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin và Bộ phận “Một cửa” của 

UBND thành phố về 06 TTHC thuộc lĩnh vực gia đình; 07 TTHC thuộc lĩnh vực 

văn hóa; 04 TTHC cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng; 02 TTHC về khai báo hoạt động dịch vụ 

photocopy; 01 TTHC về cấp giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke; 01 TTHC 

về cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện. 

- Công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại bảng niêm yết theo quy định.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy: 

3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, 

biên chế của các đơn vị, địa phương: 

- Công tác tổ chức bộ máy luôn được quan tâm thực hiện theo quy định 

của Nhà nước. Bố trí cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng làm việc theo đúng 

chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

- Thường xuyên phổ biến và quán triệt quy chế làm việc của cơ quan, thực 

hiện duy trì nề nếp sinh hoạt đọc báo đầu giờ, điểm danh đầu giờ chiều, họp giao 

ban cơ quan định kỳ hàng tuần, hàng tháng nhằm đánh giá kết quả tham mưu 

thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu của cấp trên giao và đề ra phương hướng, giải pháp 

thực hiện trong thời gian kế tiếp. 

- Đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-VHTT-HCTH ngày 05/3/2019 về 

việc sửa đổi nội quy làm việc. 

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực thi nhiệm vụ. 

3.2 Về thực hiện phân cấp quản lý 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ về 

phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke; về công tác quản lý nhà nước công 

tác du lịch và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố.  

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

 
TT 

Thủ tục hành 

chính 

Số hồ sơ đã tiếp nhận Số lƣợng hồ sơ đã giải quyết 

Số lƣợng 

hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng 

số 

Kỳ 

trƣớc 

chuyển 

sang 

Nhận 

trong 

kỳ 

Tổng 

số 

Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
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01 

Cấp giấy phép 

kinh doanh 

karaoke 

12 00 12 12 08 04 00 00 00 

02 

 Cấp giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động điểm 

cung cấp dịch 

vụ trò chơi 

điện tử công 

cộng 

38 00 38 38 38 00 00 00 00 

Tổng cộng 50 00 50 
50 

(100%) 

46 

(92%) 

04 

(08%) 
00 00 00 

(Số liệu được truy xuất từ phần mềm một cửa điện tử tính từ ngày 

01/01/2019 đến ngày 19/11/2019) 

- Số lượng thủ tục hành chính đang được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả: 21 thủ tục. 

- Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế 

một cửa: 21 thủ tục, không có thủ tục tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một 

cửa liên thông. 

- Số thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng 

Internet ở mức độ 3: 08 thủ tục. 

- Số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3 trong năm 2019 (tính từ 

ngày 01/01/2019 đến ngày 19/11/2019): 50 hồ sơ. 

- Số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 

không có.  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc bố trí cán bộ, công chức tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả được đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ. 

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

- Đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-VHTT ngày 03/01/2019 về việc khen 

thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 

2018 theo Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan. 

- Bố trí, phân công nhiệm vụ công tác đối với cán bộ, công chức, nhân 

viên của Phòng đúng theo Đề án xây dựng vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

- Kịp thời phân công, hoán đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, nhân 

viên cơ quan phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và trình độ chuyên môn nhằm nâng 

cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. 

- Trong năm, đã thực hiện chấm dứt hợp đồng 02 nhân viên. 
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6. Cải cách tài chính công 

- Đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-VHTT ngày 13/02/2019 về việc sửa 

đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 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 và Nghị định số 117/2013NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. 

- Tổ chức công khai tài chính về tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị 

trong Hội nghị CBCCNV đầu năm và niêm yết thông báo công khai dự toán Thu 

- Chi ngân sách nhà nước của cơ quan năm 2018 và 6 tháng năm 2019 trên bảng. 

- Quản lý hoạt động thu, chi tài chính và văn phòng phẩm của cơ quan. 

- Thực hiện thu chi ngân sách theo đúng chế độ tài chính quy định. 

7. Hiện đại hóa hành chính 

7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước 

- 100% cán bộ, công chức, nhân viên của Phòng thực hiện gửi nhận văn 

bản điện tử qua hệ thống phần mềm E-Office và thư điện tử công vụ: các Công 

văn, Báo cáo công tác văn hóa - thông tin hàng tháng của các xã, phường đều 

được Phòng yêu cầu gửi qua thư điện tử công vụ hoặc văn bản điện tử (EOffice), 

hạn chế việc gửi văn bản giấy. 

- Tiếp tục nâng cấp Trang thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông 

tin để phục vụ công tác của đơn vị, đăng tải kịp thời các thông tin có liên quan 

đến hoạt động của Phòng, tin chỉ đạo của UBND thành phố và cấp trên. 

- Trong năm, Phòng đã tham mưu UBND thành phố các nội dung chủ yếu 

như sau: 

+ Tham mưu UBND thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công 

nghệ thông tin thành phố năm 2018; tổ chức họp Ban Biên tập Cổng thông tin 

điện tử thành phố năm 2018. 

+ Kế hoạch số 9041/KH-UBND-VHTT ngày 18/12/2018 về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc UBND 

thành phố Nha Trang năm 2019. 

+ Công văn số 125/UBND-VHTT ngày 05/01/2019 về việc góp ý bổ sung 

dự thảo báo cáo Đề án thí điểm thành phố Nha Trang theo mô hình thành phố 

thông minh; 

+ Báo cáo số 2169/BC-UBND-VHTT ngày 25/3/2019 về kết quả 5 năm 

thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 

quốc tế. 



 6 

+ Công văn số 3439/UBND-VHTT ngày 06/5/2019 về việc hướng dẫn 

thực hiện chữ ký số chuyên dùng trên văn bản điện tử theo Thông tư số 

01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. 

+ Kế hoạch số 3809/KH-UBND-VHTT ngày 16/5/2019 về việc mở lớp 

tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. 

+ Kế hoạch số 3811/KH-UBND-VHTT ngày 16/5/2019 về việc triển khai 

chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa 

bàn thành phố Nha Trang. 

+ Công văn số 4072/UBND-VHTT ngày 27/5/2019 về đăng quảng cáo 

trên Trang thông tin điện tử thành phố Nha Trang; 

+ Kế hoạch số 4311/KH-UBND-VHTT ngày 31/5/2019 về việc ứng phó 

sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố năm 2019; 

+ Công văn số 5163/UBND-VHTT ngày 28/6/2019 về việc triển khai 

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

+ Công văn số 5269/UBND-VHTT ngày 01/7/2019 về việc đăng ký cấp 

đấu xác nhận trang Fanpage Thông tin Nha Trang trên mạng xã hội Facebook; 

+ Công văn số 6018/UBND-VHTT ngày 24/7/2019 về việc phối hợp 

trong công tác khảo sát về thực tiễn điển hình của thành phố Nha Trang trong 

công tác xây dựng chính quyền điện tử; 

+ Công văn số 6317/UBND-VHTT ngày 02/8/2019 về việc thực hiện các 

biện pháp tăng cường triển khai trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn 

vị thuộc thành phố và xã, phường. 

+ Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về việc ban hành quy 

định đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan 

nhà nước thuộc UBND thành phố Nha Trang. 

+ Công văn số 7148/UBND-VHTT ngày 03/9/2019 về việc triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ trên 

địa bàn thành phố Nha Trang. 

+ Công văn số 7305/UBND-VHTT ngày 10/9/2019 về việc triển khai, 

thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính Phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 

định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

+ Công văn số 7763/UBND-VHTT ngày 25/9/2019 về việc đăng tải thông 

tin trên trang thông tin điện tử xã, phường. 

- Tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 cho các cơ 

quan, đơn vị thuộc thành phố; Triển khai ứng dụng IPv6 trong cơ quan Nhà 

nước; Thực hiện thu hồi chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng; Hướng dẫn Gia 

hạn chứng thư số cơ quan đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp năm 2014; Ban 

hành văn bản đề nghị thực hiện sử dụng chữ ký số của Lãnh đạo khi ký duyệt 

văn bản hành chính trên lĩnh vực văn hóa - thông tin; Hướng dẫn việc sử dụng 

chữ ký số cá nhân cho 87 Lãnh đạo UBND các xã, phường; Triển khai thực hiện 

đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã. 
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- Xây dựng Kế hoạch Kiểm tra mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 

UBND các xã, phường năm 2019. 

7.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan: 

- Đã ban hành văn bản số 25/MTCL-VHTT ngày 03/01/2019 về Mục tiêu 

chất lượng năm 2019. 

- Kế hoạch số 26/KH-VHTT ngày 03/01/2019 về việc thực hiện Mục tiêu 

chất lượng năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang.  

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổ chức kiểm tra đánh 

giá nội bộ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 theo Kế hoạch của UBND thành phố.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NĂM 2020 

1. Tham mưu kịp thời cho UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo 

yêu cầu thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của 

Nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp giao 

ban cơ quan. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành 

chính tại cơ quan theo tiến độ tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của 

thành phố. 

4. Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

5. Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển 

khai đề án thí điểm thành phố Nha Trang theo mô hình thành phố thông minh; 

Phần mềm một cửa điện tử theo kiến trúc mới. 

6. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, 

tổ chức theo đúng quy định. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

 
Nơi nhận:                               
- Phòng Nội vụ (VBĐT, b/c); 

- Trưởng Phòng; các Trưởng Phó phòng; 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cƣờng 
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