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BÁO CÁO
Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về
việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và báo cáo cải
cách hành chính năm. Sở Nội vụ Thái Bình báo cáo kết quả công tác CCHC 6
tháng đầu năm 2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền CCHC
a. Công tác chỉ đạo, điều hành:
Trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành 56 văn bản
nhằm chỉ đạo công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; trong đó có một số văn bản quan
trọng như:
- Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt Kế
hoạch công tác CCHC tỉnh Thái Bình năm 2020. Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề
ra 19 nhiệm vụ theo 07 nội dung thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở Kế
hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã xây dựng
kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại đơn vị.
- Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt Kế
hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Thái Bình năm 2020.
- Quyết định số 235/QĐ-UBNDngày 20/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch
kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2020.
- Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 ban hành Kế hoạch truyền
thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm
2020.
- Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch
rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 tại tỉnh Thái Bình.
- Công văn số 112/UBND-NCKSTT ngày 10/01/2020 về việc chấn chỉnh
công tác giải quyết thủ tục hành chính.
- Công văn số 663/UBND-NCKSTT ngày 19/02/2020 về việc cắt giảm tối
thiểu 40% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương.
- Công văn số 676/UBND-NCKSTT ngày 20/02/2020 về việc chấn chỉnh
việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
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- Công văn số 1255/UBND-NCKSTT ngày23/3/2020 về việc tăng cường sử
dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua đường bưu điện góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.
- Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 về việc ban hành quy định
về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 về việc Phê duyệt Danh
mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2020 và
những năm tiếp theo tại tỉnh Thái Bình.
- Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc Công bố danh mục
thủ tục hành chính liên thông cùng cấp lĩnh vực Nội vụ...
UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị
quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 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 2025
của tỉnh Thái Bình; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW
ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia của tỉnh
Thái Bình; Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng Văn phòng điện tử liên
thông trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình (Quyết định số
17/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019); Quy chế quản lý công tác thông tin đối
ngoại của tỉnh Thái Bình (Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019);
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp
nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4 cho các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 20192020 (Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 29/8/2019).
Ngoài các Văn bản nêu trên tỉnh đã ban hành các quyết định công bố danh mục
thủ tục hành chính, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm triển khai có
hiệu quả công các kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói
chung trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ: Đánh giá xếp hạng ứng dụng công
nghệ thông tin của sở, ban, ngành; đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử cấp
huyện, xã; ban hành cấp độ 3 cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; trình
đề nghị bố trí kinh phí của Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện nền tảng Chính
quyền điện tử tỉnh Thái Bình; cung cấp số liệu, thông tin, tư liệu để đưa vào cơ sở
dữ liệu dùng chung của tỉnh, phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính
phủ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy trình điện tử để triển khai dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký
danh mục và xây dựng trình UBND tỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của cơ quan năm 2020.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương
đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu
cầu đề ra.
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b. Công tác tuyên truyền CCHC:
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Thái Bình năm 2020. Theo
đó, các văn bản quy định hướng dẫn về thủ tục hành chính của Chính phủ, Văn
phòng Chính phủ, của tỉnh và thông tin về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn
tỉnh Thái Bình được cập nhật thường xuyên, đưa tin liên tục trên Cổng thông tin
điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://thaibinh.gov.vn/ và được đăng tải trên các phương
tiện thông tin truyền thông. Có chuyên mục về “Cải cách hành chính” phát sóng vào
thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình để tuyên
truyền, giải đáp các thắc mắc về thủ tục hành chính cũng như huy động người dân
cùng tham gia kiểm soát thủ tục hành chính; đưa tin bài về cải cách thủ tục hành
chính, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên
Báo Thái Bình.
Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh còn phối hợp với các
cơ quan báo chí và truyền hình trong và ngoài tỉnh xây dựng các bản tin, chuyên đề,
bài viết có lồng ghép tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành
chính, giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn
tỉnh.
2. Cải cách thể chế
a. Công tác xây dựng và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL):
Thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. 6 tháng đầu năm 2020
(tính đến 02/6/2020), HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 19 văn bản QPPL (08
Nghị quyết và 19 Quyết định), đồng thời đã tham gia ý kiến vào 111 dự thảo văn
bản của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Sở Nội vụ tham mưu
UBND tỉnh 03 văn bản góp ý dự thảo Nghị định, Thông tư; 06 văn bản trả lời các
cơ quan, đơn vị; 02 văn bản dự thi thăng hạng.
b. Công tác kiểm tra văn bản QPPL:
Ở cấp tỉnh: UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 3859/QĐ-UBND
ngày 30/12/2019 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL
trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; số 295/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về
công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực thi hành năm 2019.
6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã tự kiểm tra 09 văn bản do UBND tỉnh
Thái Bình ban hành. Qua kiểm tra cho thấy: Các văn bản QPPL đã ban hành đều
đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với hệ thống pháp luật.
Ngoài ra, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra văn bản QPPL, văn bản
chứa QPPL do UBND tỉnh ban hành theo chuyên đề giá; đôn đốc các cơ quan, đơn
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vị có liên quan báo cáo tình hình xử lý một số văn bản có nội dung trái pháp luật
tại các Kết luận kiểm tra của Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp.
Ở cấp huyện: UBND các huyện, thành phố đã ban hành các kế hoạch kiểm
tra văn bản QPPL của địa phương; thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo
phân cấp. Đồng thời, tích cực chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ động tham gia ý kiến các
dự thảo văn bản do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành lấy ý kiến.
Công tác ban hành văn bản ở cấp huyện, cấp xã được thực hiện khá tốt. Các
huyện, thành phố giao Phòng Tư pháp thực hiện thẩm định các dự thảo văn bản
QPPL của UBND nên chất lượng văn bản QPPL khi được ban hành đúng trình tự,
thủ tục và có tính pháp lý cao, nội dung phù hợp với các văn bản của cơ quan nhà
nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.
3. Cải cách thủ tục hành chính
a. Về công bố công khai thủ tục hành chính (TTHC):
Trong kỳ báo cáo, UBND tỉnh đã công bố 488 TTHC; trong đó 215 thủ tục
hành chính mới ban hành, 13 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 260 TTHC bị bãi bỏ.
Các TTHC đã được cắt giảm tối thiểu 40% thời hạn giải quyết so với quy định của
Trung ương và đưa 100% TTHC ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh.
UBND tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai mã số TTHC trên cơ sở dữ liệu
quốc gia về TTHC; phê duyệt 947 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực
hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Giao các Sở, ban, ngành trực thuộc
UBND tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố xây dựng quy trình thực
hiện chi tiết đối với từng thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực quản lý, đồng thời
thường xuyên rà soát, điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4 đảm bảo yêu cầu đề ra.
b. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 về
việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 tại Thái Bình nhằm rà
soát, đánh giá TTHC để đưa ra phương án đơn giản hóa cắt giảm tối thiểu 40%
thời hạn giải quyết các TTHC, nhóm TTHC so với quy định của Trung ương thuộc
thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho
người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình giải quyết TTHC. Việc
rà soát, công bố, công khai TTHC ở cả 3 cấp chính quyền được thực hiện tích cực,
đồng bộ, hiệu quả.
c. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
Việc thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” được thực hiện
có hiệu quả. Toàn tỉnh đã đưa 100% TTHC giải quyết theo phương án “5 tại chỗ“
thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thực hiện tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh.
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Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã luôn
được lãnh đạo UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã quan tâm chỉ đạo;
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh duy trì tốt việc thực hiện nội quy, quy chế
của Trung tâm; hàng tháng công khai kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan,
đơn vị; tinh thần, trách nhiệm của công chức ngày càng nâng cao trong việc giải
quyết kịp thời TTHC cho tổ chức, cá nhân, hạn chế tình trạng trả quá hạn, được tổ
chức, cá nhân đánh giá tốt.
- Đối với cấp xã: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND
cấp xã được duy trì và thực hiện nghiêm túc; trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả ngày càng đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức.
- Kết quả giải quyết TTHC:
5 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận mới là 23.417 hồ sơ. Số hồ sơ
đã giải quyết là 22.519, trong đó: Số hồ sơ giải quyết trước hạn: 18.973 hồ sơ; Số hồ
sơ giải quyết đúng hạn: 3.537 hồ sơ; Số hồ sơ đang giải quyết: 898 hồ sơ (số hồ sơ
này vẫn đang trong thời hạn giải quyết); Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 9 hồ sơ.
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
a. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên
chế của UBND và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:
6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh kiện toàn bổ sung 02 Ủy viên UBND
tỉnh; kiện toàn thành viên UBND các huyện Đông Hưng, Kiến Xương và thành
phố Thái Bình; Chỉ đạo Sở Nội vụ và các ngành liên quan thẩm định hồ sơ, thủ tục,
xét duyệt, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Chính quyền trong sạch
vững mạnh” cấp tỉnh của các huyện, thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết
định.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Báo cáo
số 22/BC-BCSĐ ngày 06/5/2020 về việc triển khai thực hiện quy định số lượng
cán bộ, công chức cấp xã; bố trí số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các đối tượng
khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành; Báo cáo số 23/BC-BCSĐ ngày
06/5/2020 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ xã, phường,
thị trấn thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do
thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp tinh gọn bộ máy.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND
ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Thái Bình; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND
ngày 27/5/2020 về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh Thái Bình; Văn bản số 2255/UBND-NC ngày 20/5/2020 xin ý kiến
liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ

6
trợ của tỉnh đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị
hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ xã, phường, thị trấn thôi tái cử
cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Văn bản số 2423/UBND-NC ngày 26/5/2020 về việc
thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã có thời gian đảm
nhiệm chức danh thuộc UBND theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐCP ngày 23/01/1998 của Chính phủ.
Thự hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 17/3/2020, Sở Nội vụ đã ban hành
Hướng dẫn số 475/HD-SNV thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xã,
phường, thị trấn thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2020; Văn bản số 1001/ SNVXDCQ&CTTN ngày 14/5/2020 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về
tuyển dụng và xếp lương đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công
chức cấp xã quy định tại Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của
UBND tỉnh Thái Bình; Văn bản số 1020/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/5/2020 về
việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định
số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên
trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng
phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban
nhân các huyện, thành phố sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với
267/267 công chức Trưởng Công an xã để thực hiện bố trí Công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã, trong đó: 24 người được cấp ủy Đảng cơ
cấu, đã bầu sang giữ chức vụ cán bộ cấp xã; 191 người được điều động, bố trí sang
đảm nhiệm chức danh công chức cấp xã còn thiếu; 52 người được giải quyết chế
độ, chính sách (20 người giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108,
Nghị định 113 của Chính phủ; 32 người giải quyết chế độ hưu trí).
Ngày 20/5/2020, Sở Nội vụ đã có văn bản số 1046/SNV-XDCQ&CTTN về
việc xin ý kiến Bộ Quốc phòng về chi trả trợ cấp một lần đối với Chỉ huy phó Ban
chỉ huy quân sự cấp xã.
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh ban hành: Quyết định sáp
nhập Đoàn Cải lương, Đoàn Ca múa kịch vào Nhà hát Chèo Thái Bình, Quyết định
sáp nhập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc UBND
thành phố vào Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội trực
thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và đổi tên thành Cơ sở Cai nghiện mà
túy tỉnh Thái Bình; trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đề án sáp nhập
Trường Trung cấp Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng, Trường Trung cấp nghề Thủ
công mỹ nghệ Kiến Xương trực thuộc UBND huyện Kiến Xương vào Trường Cao
đẳng nghề Thái Bình; Đề án Sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài
nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đề án sáp nhập Trung tâm Huấn
luyện Thể dục, thể thao và Trường Năng khiếu thể dục, thể thao thành Trung tâm
Đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Thái Bình trực thuộc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Đề án phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh tỉnh Thái Bình đến năm
2025 và định hướng đến năm 2030; Văn bản đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định lại số
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lượng người làm việc năm 2019; Văn bản xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về cơ quan chủ quản đối với Ban quản lý
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình.
b. Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã:
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 về
sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư; thành lập tổ dân phố
thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Hướng dẫn UBND các huyện,
thành phố tổ chức phân loại thôn, tổ dân phố và thẩm định hồ sơ phân loại thôn, tổ
dân phố. UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định: Số 1204, 1205/QĐ-UBND ngày
22/4/2020, Số 1260, 1261, 1262, 1263/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 về phân loại
thôn, tổ dân phố của 06 huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà, Đông
Hưng, Vũ Thư; 02 Quyết định: Số 1478, 1479/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 về việc
chuyển thôn thành tổ dân phố và phân loại tổ dân phố thuộc thị trấn Tiền Hải,
huyện Tiền Hải và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy;
Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố kiện toàn tổ chức và hoạt
động của thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập theo Văn bản số 23/UBND-NC ngày
06/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQHĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sáp nhập để thành lập thôn,
tổ dân phố; giải thể thôn; đổi tên tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc huyện,
thành phố trên địa bàn tỉnh..
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
a. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức:
* Về công tác cán bộ:
- Diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý: Quyết
định điều động, bổ nhiệm 20 người; nghỉ hưu 06 người; Tổng hợp công tác quy
hoạch cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020;
nhiệm kỳ 2021- 2026;
- Diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý: rà soát, bổ sung quy hoạch các
chức danh cán bộ diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhiệm kỳ
2021-2026 và những năm tiếp theo.
Thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm 57 người; UBND tỉnh ban hành
Quyết định thay thế các Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 và
Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận đồng thời bổ nhiệm chức danh lãnh đạo,
quản lý cấp phòng đối với công chức.
* Về tuyển dụng, điều động, quản lý công chức, viên chức:
- Đối với công chức: tiếp nhận 28 công chức trường hợp đặc biệt trong tuyển
dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện:
02 người; tiếp nhận 01 công chức, điều động 04 công chức; Quyết định thành lập
Hội đồng xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên;
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Quyết định tiếp nhận công chức, viên chức về Hội đặc thù: 3 người; tiếp nhận và
điều động: 27 công chức.
- Đối với viên chức: tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên
chức: 02 người; Thỏa thuận tiếp nhận và điều động: 55 viên chức; chấp thuận điều
động: 04 viên chức; liên hệ chuyển công tác: 04 người; thỏa thuận bổ nhiệm
CDNN và xếp lương đối với: 25 người; Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển
dụng đối với 03 đơn vị.
* Về công tác ngạch: bổ nhiệm ngạch, CDNN đối với công chức, viên chức
trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức: 84 người;
chuyển ngạch đối với 02 công chức; CDNN hạng II đối với 05 viên chức; bổ
nhiệm các ngạch Thanh tra viên 13 người; cử 04 công chức dự thi nâng ngạch
CVCC 2020; bổ nhiệm Kế toán trưởng Sở Tài nguyên - Môi trường; ra Quyết định
bổ nhiệm công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng
hạng viên chức chức danh nghề nghiệp: 23 người; Bổ nhiệm ngạch công chức
hành chính theo Thông tư 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: 01 người; bổ nhiệm
viên chức hành chính: 10 người; Chuyển CDNN đối với viên chức: 19 người; bổ
nhiệm CDNN: 04 người; Thỏa thuận bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
từ ngạch tương ứng: 68 người.
Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1166/UBND-NC của
UBND tỉnh về thực hiện công tác quản lý, sử dụng, ngạch công chức hành chính;
Văn bản số 1534/UBND-NC ngày 04/4/2020 về việc bổ sung viên chức nhà nước
và tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng BHXH bắt
buộc trước 31/12/2015.
b. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch
số 575/KH-SNV ngày 30/3/2020 về bồi dưỡng những người hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố với 25 lớp cho 3.594 người; Kế hoạch mở lớp bồi
dưỡng cán bộ, công chức cho 1.606 cán bộ, công chức, bao gồm: bồi dưỡng kỹ
năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt cấp xã; bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ
năng quản lý công tác đoàn thể cho cán bộ cấp xã giữ chức vụ trưởng các đoàn
thể; bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho các chức
danh công chức cấp xã; bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương…
trong đó, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ
phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo phương án “5 tại chỗ” là
416 người. Triển khai phối hợp các sở, ngành có liên quan biên soạn tài liệu, tổng
hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt tài liệu bồi dưỡng những người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, chuẩn bị các điều kiện mở lớp bồi dưỡng cán
bộ, công chức cấp xã. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 1956
của Chính phủ giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh.
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6. Cải cách tài chính công
Thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính công, UBND tỉnh đã
giao quyền tự chủ cho các đơn vị ngay trong dự toán thu, chi ngân sách cho tất cả
các đơn vị sự nghiệp tạo hành lang pháp lý để đơn vị thực hiện tự chủ trong sử
dụng nguồn kinh phí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, động viên cán
bộ, viên chức trong đơn vị tích cực khai thác nguồn thu, tiết kiệm chi tiêu để tăng
thu nhập cho cán bộ viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý
tài sản công; công khai đến cán bộ, công chức và người lao động biết để giám sát
và thực hiện, thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của các cơ quan được công khai, minh
bạch theo đúng chế độ nhà nước quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ
quan; việc sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tăng
cường công tác quản lý trong nội bộ đơn vị, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực,
thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tiết kiệm chi, tăng
thu nhập cho người lao động.
7. Hiện đại hóa nền hành chính
a. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính
nhà nước tại địa phương:
Thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư,
UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4560/UBND-VX ngày 28/10/2019 về tăng
cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, các Sở, ban,ngành, cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ
chức tập huấn, hướng dẫn quy trình ký số văn bản điện tử trên hệ thống Mạng văn
phòng điện tử, văn thư điện tử tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong các
cơ quan. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc trình, ký các văn bản theo
quy trình ký số quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của
Bộ Nội vụ và Hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Thực hiện việc gửi,
nhận văn bản điện tử trên hệ thống Mạng Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh.
Việc gửi, nhận văn bản điện tử được thực hiện theo đúng yêu cầu tại Văn bản số
775/VPCP-KSTTHC ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số
612/UBND-VX ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành
Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy và quy định gửi, nhận văn
bản điện tử của cơ quan nhà nước các cấp thuộc tỉnh.
b. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp:
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện
thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khi thực hiện các thủ tục
hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 908/UBND-KGVX ngày
26/3/2018 về việc sử dụng dịch vụ tin nhắn để thông báo kết quả giải quyết thủ tục
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hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Công văn số
1192/UBND-KGVX ngày 13/4/2018 về việc tích hợp hệ thống Mạng Văn phòng
điện tử liên thông với ứng dụng Zalo gồm 02 kênh chính:
+ Kênh giao tiếp với cán bộ công chức, viên chức: hỗ trợ người dùng Mạng
Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh nhận được tin nhắn thông báo khi có văn
bản mới, văn bản chờ ký số, trao đổi thông tin mới, công việc mới phải thực hiện
và các tính năng tin nhắn khác theo yêu cầu của người sử dụng.
+ Kênh giao tiếp với tổ chức, công dân: hỗ trợ tổ chức công dân tra cứu tình
trạng giải quyết hồ sơ và tiếp nhận các thông tin từ cơ quan công quyền; cung cấp
thông tin hỗ trợ như trao đổi hỏi đáp, giải đáp nhanh các thắc mắc của người dân;
thông báo các văn bản, thủ tục hành chính mới công bố hoặc bãi bỏ; thông tin về
tiến độ xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng để người dân tra cứu hoặc khi tình trạng
hồ sơ có thay đổi thì người dân cũng sẽ nhận được tin nhắn thông báo...
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã
chỉ đạo,các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch
vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện
góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo
tại tỉnh Thái Bình. Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh só 947 dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4.
c. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:
Ngày 28/5/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 của tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 111/KHBCĐ về việc chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN
ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001: 2015 đối với các cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020 nhằm tiếp tục cải cách nền hành chính
nhà nước trên địa bàn tỉnh và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa
học, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính
của các cơ quan nhà nước tại địa phương.
Theo Kế hoạch, đến hết Quý III năm 2020, 45 cơ quan hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN
ISO 9001:2008 sẽ thực hiện xong việc chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện công bố hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Ưu điểm
Việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục được
triển khai có hiệu quả. Các Kế hoạch trong công tác cải cách hành chính được ban
hành đầy đủ, kịp thời. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh
nắm rõ được những nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2020.
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Công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL ngày càng được chú trọng
hơn về chất lượng, tỉnh hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là tập trung giải quyết các vấn
đề bức xúc nảy sinh trong một số lĩnh vực như: đầu tư, xây dựng, đất đai, sản xuất
kinh doanh.
Các sở, ngành trong tỉnh thường xuyên rà soát, trình UBND tỉnh công bố
danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm
quyền quản lý. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành
được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
cấp huyện; đồng thời, UBND tỉnh lập kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để cắt giảm
tối thiểu 40% thời hạn giải quyết TTHC của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện
TTHC.
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục
dổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và và hiệu quả hoạt động
của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
2. Những tồn tại, hạn chế:
- Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được tỉnh
triển khai. Tuy nhiên, số hồ sơ giải quyết TTHC nộp trực tuyến còn thấp, việc tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều.
Nguyên nhân do người dân ngại tham gia, do thói quen và tâm lý muốn trực tiếp
đến giải quyết để nhận phiếu hẹn trả kết quả.
- Các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp hiện tại đều phải thực
hiện song song trên hai phần mềm là Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ
thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia nên việc tiếp nhận, giải quyết các
hồ sơ TTHC phức tạp và mất nhiều thời gian. Nguyên nhân do chưa có sự kết nối,
chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Hệ thống thông tin
đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Hệ thống thông tin đăng ký Hợp tác xã quốc
gia.
- Về thời gian giải quyết TTHC: Vẫn còn tình trạng một số hồ sơ giải quyết
quá hạn so với quy định, chủ yếu liên quan lĩnh vực đất đai.
III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
- Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại
Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ CCHC của đơn vị đã đề ra; hoàn thành
báo cáo tổng kết 10 năm chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 20112020 báo cáo Bộ Nội vụ.
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại
chúng với các nội dung thực hiện trong Kế hoạch tuyên truyền đã được UBND tỉnh
phê duyệt;
- Thực hiện tốt công tác tham gia ý kiến các văn bản của các Bộ, ngành,
Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; thẩm định các dự thảo văn bản QPPL
của HĐND, UBND tỉnh; kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL theo quy định. Cập
nhật văn bản QPPL của tỉnh lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/3/2020
của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020.
- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: quy định chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với
cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xêp đơn vị hành chính cấp xã
giai đoạn 2019-2021 và cán bộ xã, phường, thị trấn thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ
2020-2025; chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp tinh gọn bộ máy; giao biên chế công
chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan
tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2021; tổng số lượng người làm việc
trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh
phí hoạt động năm 2020.
- Tổng hợp, hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển
tỉnh Thái Bình theo ý kiến tham gia của các Bộ, ngành ; Thực hiện phân loại đơn vị
hành chính cấp xã theo đề nghị của các huyện, thành phố.
- Tiếp tục tiến hành kiểm tra công tác CCHC năm 2020 ở các cơ quan, đơn
vị trong tỉnh.
- Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015 tại các đơn vị trong toàn tỉnh.
- Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền Cải cách
hành chính năm 2021, Kế hoạch CCHC tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030.
Trên đây là kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2020. Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CCHC
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