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BÁO CÁO
Kết quả năng lực của công chức thực hiện công tác CCHC 

giai đoạn 2016-2020

1. Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, 
của tỉnh, của huyện về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Việc tuân thủ và triển khai, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của 
tỉnh, của huyện về công tác CCHC tại cơ quan được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Hàng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch CCHC năm để tổ chức triển 
khai, thực hiện.

2. Bố trí, sử dụng công chức thực hiện công tác CCHC, trong đó: 
thống kê số lượng, chất lượng, đánh giá về năng lực, mức độ thực hiện 
công việc; chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ khác (nếu có) của công 
chức thực hiện công tác CCHC.

Xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm của UBND nên việc bố trí, sử 
dụng công chức thực hiện công tác CCHC đã được lãnh đạo quan tâm, thực 
hiện. Từng lĩnh vực trong công tác CCHC, UBND xã đều phân công bộ phận 
công chức chuyên môn phụ trách để tham mưu việc thực hiện. Cụ thể: Lĩnh 
vực cải cách thể chế do công chức Tư pháp – hộ tịch phụ trách, lĩnh vực cải 
cách thủ tục hành chính do công chức Văn phòng Thống kê phục trách mảng 
HĐND-UBND lĩnh vực cải cách bộ máy – cải cách công vụ do công chức Văn 
phòng -Thống kê mảng Nội vụ – Đảng ủy phụ trách, cải cách tài chính công do 
công chức Tài chính – kế toán phụ trách, Xây dựng và phát triển chính quyền 
điện tử - chính quyền số do công chức Văn hóa – xã hội phụ trách. 

Công chức phụ trách lĩnh vực trong CCHC chưa được đào tạo, bồi dưỡng 
bài bản, mà mới chỉ thông qua việc tự học hỏi lẫn nhau, tự tìm hiểu để nâng 
cao trình độ và mới có 1, 2 lĩnh vực được tập huấn nên việc triển khai thực 
hiện hiệu quả chưa được cao. 

3. Bố trí kinh phí cho tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 
công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Trong việc cử đi tập huấn, bồi dưỡng cho công chức thực hiện công tác 
cải cách hành chính UBND xã đã quan tâm, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch 
đào tạo bồi dưỡng của cấp trên.

4. Nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác 
CCHC ở cơ quan, đơn vị (nếu có).



Công chức phụ trách từng lĩnh vực trong CCHC chưa được đào tạo bài bản 
nên trong việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, lúng túng khi thực hiện.

Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC chưa đáp ứng được với yêu 
cầu hiện nay.

Người dân chưa quen với việc thực hiện cải cách TTHC mức độ 3, 4.
5. Đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho 

công chức thực hiện công tác CCHC trong giai đoạn 2022-2030.
Đề nghị cấp trên quan tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công 

chức phụ trách từng lĩnh vực của CCHC; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho 
việc thực hiện CCHC ở địa phương.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH

Phạm Việt Tiệp
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