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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 585/BC-VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết chƣơng trình cải cách hành chính Nhà nƣớc 

giai đoạn 2011-2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3247/KH-UBND ngày 12/5/2020 của UBND 

thành phố về việc tổng kết việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai 

đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác tác chỉ đạo, điều hành 

- Đã kịp thời phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành nhà 

nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của 

Chính phủ; các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh, UBND thành phố về công tác cải cách hành chính đến toàn thể 

công chức, nhân viên trong cơ quan. 

- Hàng năm, căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính của UBND thành phố, 

Phòng đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính cải cách hành chính để cụ thể 

hóa và triển khai các nhiệm vụ được giao. 

- Công tác cải cách hành chính của cơ quan do Trưởng phòng chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, điều hành và 01 công chức phụ trách tham mưu, tổng hợp. 

- Việc theo dõi, tự đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị 

được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; theo đó, kết quả Chỉ số cải cách hành 

chính qua các năm của đơn vị đều xếp hạng Tốt. Bên cạnh đó, luôn chấn chỉnh, 

quán triệt cán bộ, công chức, nhân viên có thái độ ứng xử hài hòa với công dân 

và tổ chức, thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng quy 

định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng 

và sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước. 

2. Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính 

- Hàng tuần, hàng tháng, tại các cuộc họp giao ban cơ quan, Lãnh đạo 

Phòng đều tổ chức rà soát các công việc, nhiệm vụ trong công tác cải cách hành 

chính, nhất là công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức để 

kịp thời chấn chỉnh, thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. 

- Ngoài ra, sau các cuộc kiểm tra của UBND thành phố, Phòng đã thực 

hiện hành động khắc phục các thiếu sót, hạn chế để hoàn thiện, làm tốt hơn 

trong công tác cải cách hành chính của cơ quan.  

3. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính 

- Hàng năm, căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của 
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UBND thành phố, Phòng đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính của cơ quan để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND 

thành phố giao. 

- Đã hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền cải cách 

hành chính bằng hình thức trực quan và trên Đài Truyền thanh với các nội dung 

như: tuyên truyền về Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh Khánh Hòa, 

dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích,… 

- Đã cử nhân sự tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành 

chính do UBND thành phố tổ chức. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO 

CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 

1. Cải cách thể chế 

- Hàng năm, căn cứ các Kế hoạch của UBND thành phố, Phòng đã ban 

hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch 

kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật. 

- 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. 

- Thực hiện tốt việc 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 nước về công tác cải 

cách thủ tục hành chính tại cơ quan đối với các thủ tục hành chính đã được 

UBND thành phố giao tham mưu tiếp nhận và giải quyết. 

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. 

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, Bộ phận Một cửa của UBND 

thành phố. 

- 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 cơ quan. 

3. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 

a) Tình hình thực hiện các quy định theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông: ban hành Quyết định giao nhiệm vụ cho công chức, nhân viên liên quan 

đến quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa, tiếp nhận và giải quyết thủ 
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tục hành chính của công dân, tổ chức theo đúng quy định. 

b) Kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công: trong những năm qua, tỷ lệ 

hồ sơ do Phòng tiếp nhận và trả kết quả đều đúng hẹn và sớm hẹn, không có hồ 

sơ trễ hẹn; đặc biệt là trong 5 năm gần đây, Lãnh đạo Phòng đã kịp thời quán 

triệt, triển khai và quyết tâm không để có hồ sơ nào bị trễ hẹn. 

c) Trong 3 năm, từ năm 2017 đến năm 2020, toàn bộ hồ sơ do Phòng tiếp 

nhận đều được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với tỷ lệ 100%, 

đảm bảo và vượt chỉ tiêu do UBND thành phố giao. 

d) Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích: không phát sinh hồ sơ. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

- 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. Hiện tại, cơ quan có 05 biên chế và 05 nhân viên hợp 

đồng lao động. 

- 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. 

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

- 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 dịch vụ 

karaoke và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố. 

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

- 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.  

- Thường xuyên cập nhật thông tin cán bộ, công chức của cơ quan vào 

phần mềm quản lý cán bộ, công chức. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán 

bộ, công chức, nhân viên. 

6. Cải cách tài chính công 

- Đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản 

lý tài sản công; sửa đổi, bổ sung khi có sự thống nhất của toàn thể công chức, 

nhân viên trong cơ quan. 

- 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 
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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 hàng năm trên bảng công tác của cơ quan. 

- 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. 

- Thường xuyên thực hiện 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. 

- Tham mưu UBND thành phố các văn bản chỉ đạo trong công tác ứng 

dụng công nghệ thông tin. 

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

Hàng năm, Phòng chủ động xây dựng và ban hành Mục tiêu chất lượng, 

Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng. 

III. THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ 

Về lĩnh vực hiện đại hóa hành chính 

TT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

1 

Tỷ lệ văn bản hành chính 

được trao đổi dưới dạng 

điện tử 

80% 84% 86% 89% 91% 92% 

2 
Số lượng chữ ký số đã được 

cấp 
39 41 58 91 178 170 

3 

Tỷ lệ cán bộ, công chức, 

viên chức có hộp thư điện 

tử công vụ 

85% 87% 88% 90% 92% 92% 
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TT Chỉ tiêu 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

4 

Số cơ quan hành chính triển 

khai ứng dụng phần mềm 

quản lý văn bản 

52 52 52 52 51 51 

5 

Số cơ quan hành chính sử 

dụng mạng nội bộ (mạng 

LAN) để trao đổi công việc 

52 52 52 52 51 51 

6 

Số đơn vị sự nghiệp công 

lập triển khai ứng dụng 

phần mềm quản lý văn bản 

13 13 13 13 12 12 

7 

Số đơn vị sự nghiệp công 

lập sử dụng mạng nội bộ 

(mạng LAN) để trao đổi 

công việc 

13 13 13 13 12 12 

8 

Số cơ quan, đơn vị có 

Cổng/Trang Thông tin diện 

tử 

4 4 4 4 31 31 

9 
Số dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 
46 46 46 21 22 22 

10 

Tỷ lệ dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 

có phát sinh hồ sơ 

35% 35% 35% 81% 86% 68% 

11 
Số cơ quan, đơn vị sử dụng 

phần mềm một cửa điện tử 
37 37 37 37 37 37 

12 
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua 

hệ thống một cửa điện tử 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Trên đây là báo cáo tổng kết chương trình cải cách hành chính Nhà nước 

giai đoạn 2011-2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

 

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

- Trưởng phòng;các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Bảo, Trâm. 

TRƢỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cƣờng 
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