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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/9/2022

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện Ninh Giang về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà 
nước huyện Ninh Giang năm 2022; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31 tháng 12 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải về thực hiện công tác cải cách hành 
chính nhà nước xã Ninh Hải năm 2022; Công văn số 697/UBND-NV ngày 16 
tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Ninh Giang về việc xây dựng báo cáo, chuẩn 
bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 
2022. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách 
hành chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CCHC
A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
1. Việc ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải 

cách hành chính
Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, nhận thức được tầm quan trọng, cấp thiết của việc cải cách hành chính nhằm 
xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu 
quả, đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có phẩm chất và năng lực, đáp 
ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương về CCHC, Ủy ban nhân xã Ninh 
Hải đã phổ biến, triển khai kịp thời đến cán bộ, công chức và nhân dân các văn bản 
có liên quan về công tác CCHC. Công tác phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch 
số 159/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh 
Giang về thực hiện cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang giai đoạn 
2021-2025; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện Ninh Giang về thực hiện cải cách hành chính nhà nước huyện 
Ninh Giang năm 2022 bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép vào các cuộc họp nội 
bộ, giao ban, tổ chức các hội nghị chuyên đề để đảng viên, cán bộ, công chức nắm 
rõ và thực hiện UBND xã Ninh Hải đã ban hành và chỉ đạo các văn bản sau:

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND xã về 
thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Ninh Hải giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 64/KH-UBND  ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND xã về 
thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Ninh Hải năm 2022.

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc tuyên 
truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

2. Việc phân công lãnh đạo và công chức cơ quan phụ trách công tác 
CCHC
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Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm điều hành công việc chung. Công chức 
Văn phòng – Thống Kê trực tiếp làm công tác Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ tham 
mưu cho Chủ tịch UBND xã về công tác cải cách hành chính nhà nước. Ngoài ra 
các công chức chuyên môn: Văn phòng HĐND-UBND, Văn hóa – Xã hội, Tư 
pháp – Hộ tịch, Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường, Tài chính – 
Kế toán…ngoài thực hiện tốt công việc chuyên môn theo sự chỉ đạo của cấp trên, 
phối hợp cùng công chức Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ thực hiện các chế độ báo 
cáo hàng tháng, quý, năm theo đúng kế hoạch đã đề ra. UBND xã Ninh Hải luôn 
chú trọng đến công tác chỉ đạo và thực hiện đúng vai trò của người đứng đầu về 
công tác cải cách hành chính của cơ quan đơn vị theo Quyết định số 13/2016/QĐ-
UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người 
đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính; 
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của 
UBND tỉnh.

Công tác chỉ đạo, điều hành của chủ tịch UBND xã ngày càng được nâng 
cao, chú trọng công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 
chính đã đề ra. Coi cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên của địa phương. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên 
môn thực hiện các nội dung trong công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng tiến 
độ, hiệu quả. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về CCHC, chủ động xây dựng và 
tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác CCHC; phân công cụ thể, 
rõ ràng và bố trí đầy đủ các nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC được 
giao.

Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hằng 
tháng, quý, năm, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành 
chính theo quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Chỉ đạo triển 
khai đầy đủ nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo chương trình cải cách hành chính và 
bố trí kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên.

Chỉ đạo việc tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính của đơn vị đến 
cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân trong địa phương 
thông qua việc niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, 
mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả, tuyên truyền trên đài truyền thanh xã.

Chỉ đạo quyết liệt cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện toàn diện các 
mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, 
khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục 
vụ trong cơ quan để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Việc hoàn 
thành tốt công tác CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi 
đua khen thưởng hàng năm. 

3. Tình hình triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền về CCHC và 
kết quả tuyên truyền

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành 
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chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2022. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế 
hoạch số 13/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc tuyên truyền thực 
hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động, 
đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công 
tác cải cách hành chính. UBND xã đã chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể quán triệt, 
tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành đến toàn thể cán bộ, 
công chức, người lao động, đảng viên và nhân dân trên toàn xã với nhiều hình thức 
phong phú như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, đăng tải lên cổng 
thông tin điện tử của xã, lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị giao ban đồng thời 
tuyên truyền trực tiếp thông qua giải quyết công việc, thủ tục hành chính khi người 
dân đến UBND xã giải quyết công việc. Đường link dẫn đến tin bài được đăng tải 
trên cổng thông tin điện tử của xã: 

http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/jpSuODD+57k@/175.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/pjtT48REEuY@/178.html.
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/CTvQpugDDyc@/1281.ht

ml.
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/kDn86+JFi4E@/1278.htm

l.
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/6RZ8RfzJS1w@/1277.htm

l.
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/kgCSvDnArYk@/1227.ht

ml.
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/pe2AT6fTzlQ@/1232.htm

l.
4. Việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện và Chủ tịch UBND 

huyện giao
Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải về cơ bản bám sát và thực hiện đúng các 

nhiệm vụ được UBND huyện và Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân huyện giao, đảm 
bảo về nội dung cũng như thời gian quy định, cụ thể:

4.1. Lĩnh vực Nội vụ
Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 16/12/2021 Thực hiện CCHC 

nhà nước huyện Ninh Giang giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải 
đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29/12/2021 thực hiện CCHC nhà 
nước xã Ninh Hải giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/12/2021 thực hiện CCHC 
nhà nước huyện Ninh Giang năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành 
Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 31/12/2021 thực hiện CCHC nhà nước xã Ninh 
Hải năm 2022.

Thực hiện Công văn số 71/UBND-NV ngày 27 tháng 01 năm 2022 V/v tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã thực hiện chế độ báo cáo 
nhanh về phòng Nội vụ huyện Ninh Giang theo đúng nội dung của công văn số 
71/UBND-NV.

http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/jpSuODD+57k@/175.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/pjtT48REEuY@/178.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/CTvQpugDDyc@/1281.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/CTvQpugDDyc@/1281.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/kDn86+JFi4E@/1278.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/kDn86+JFi4E@/1278.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/6RZ8RfzJS1w@/1277.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/6RZ8RfzJS1w@/1277.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/kgCSvDnArYk@/1227.html
http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/kgCSvDnArYk@/1227.html
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Thực hiện Công văn số 30 /SNV-CCVC V/v hướng dẫn thực hiện chế độ 
hợp đồng lao động  theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP chuyển sang hợp đồng lao 
động theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và quy định của Bộ luật 
Lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban 
hành Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 21/01/2022 về việc rà soát vị trí công chức 
chưa có người đảm nhiệm gửi về phòng Nội vụ theo đúng quy định.

Thực hiện Công văn số 10/PNV V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác 
CCHC và công tác nội vụ. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Báo cáo số 
09/BC-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 báo cáo kết quả thực hiện công tác cải 
cách hành chính và công tác nội vụ tháng 1,2 năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
UBND huyện Ninh Giang về việc ban hành chiến lược phát triển thanh niên huyện 
Ninh Giang giai đoạn 2021-2030. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 
16/KH-UBND ngày 07/2/2022 Kế hoạch phát triển thanh niên xã Ninh Hải giai 
đoạn 2021-2030.

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24 tháng 2 năm 2022 của 
UBND huyện Ninh Giang về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 
quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang. Ủy ban 
nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28 tháng 02 
năm 2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước 
về thanh niên năm 2022 trên địa bàn xã Ninh Hải.

Thực hiện công văn số 01/HĐCCHC ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc 
hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã 
từ ngày 5/1-18/1/2022. Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ đã phối hợp cùng các cán bộ 
công chức chuyên môn thực hiện xong việc chấm điểm CCHC năm 2021.

Thực hiện công văn số 885/UBND-NV ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 
UBND huyện Ninh Giang về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao 
động năm 2022. Đã phối hợp cùng Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội 
nghị cán bộ, công chức, người lao động vào tháng 1/2022, đã báo cáo về phòng 
Nội vụ huyện Ninh theo đúng tinh thần của công văn số 885/UBND-NV ngày 
21/12/2021.

 Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về Tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022 
trên địa bàn huyện Ninh Giang. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 
13/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc tuyên truyền thực hiện cải cách 
hành chính nhà nước năm 2022. 

Thực hiện Công văn số 127/UBND-NV ngày 03 tháng 3 năm 2022 của 
UBND huyện Ninh Giang về thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định 
kỳ. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 19 
tháng 7 năm 2022 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7 năm 
2022.

Thực hiện Công văn số 127/UBND-NV ngày 03 tháng 3 năm 2022 của 
UBND huyện Ninh Giang về thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định 
kỳ. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 19 
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tháng 8 năm 2022 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 
2022.

Thực hiện Công văn số 127/UBND-NV ngày 03 tháng 3 năm 2022 của 
UBND huyện Ninh Giang về thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định 
kỳ. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 8 
tháng 9 năm 2022 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 
2022.

Thực hiện Công văn số 697/UBND-NV ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc 
xây dựng báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra của UBND tỉnh về 
cải cách hành chính năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành báo cáo 
số 81/BC-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 kết quả thực hiện công tác CCHC từ 
01/01/2022 đến 30/9/2022.

4.2. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Ninh Giang về thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022. UBND xã 
Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 28/01/2022 về thực hiện 
công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn xã Ninh Hải năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Ninh Giang về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 
xây  dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. UBND xã Ninh Hải đã 
ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26/01/2022 về công tác tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiến cận 
pháp luật năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Ninh Giang về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 
2022. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 
28/01/2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022.

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 
huyện Ninh Giang năm 2022. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 
07/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về thực hiện công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2022.

4.3. Lĩnh vực Lao động – Thương binh & Xã hội
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Ninh Giang về thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến 
bộ của phụ nữ năm 2022. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-
UBND ngày 28/3/2022 của UBND xã Ninh Hải về thực hiện công tác bình đẳng 
giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về thực hiện công tác trẻ em năm 2022. UBND xã Ninh Hải đã ban 
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hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND xã Ninh Hải về thực 
hiện công tác trẻ em năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16/3/2022 của Uỷ ban nhân dân 
huyện Ninh Giang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022. 

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện 
Ninh Giang về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-
2025. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 27/6/2022 
của Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải về thực hiện Chương trình phòng, chống mại 
dâm giai đoạn 2022-2025.

4.4. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
Công văn số 502/UBND-NN ngày 01/7/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện hồ sơ các sản phẩm đăng ký tham gia OCOP. Báo cáoTiến độ thực hiện, tiến 
độ hoàn thiện hồ sơ của các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 
2022.

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 Quyết định về việc giao chỉ 
tiêu thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang. 
Quyết định về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022.

4.5. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội.
Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 31/12/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển chính.  Kế hoạch ứng dụng CNTT 
năm 2022.

Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 27/8/2021 về Hành động thực hiện Nghị 
quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa 
bàn xã Ninh Hải. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số.

5. Đánh giá về công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính nhà 
nước.

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành 
Quyết định số 746/QĐ-UBND về kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành 
chính năm 2022 đối với công chức xã Ninh Hải.

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Đoàn kiểm tra đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-
ĐKT về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa 
bàn xã Ninh Hải năm 2022.

6. Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm
 Ngay từ cuối năm 2022 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 

64/KH-UBND  ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND xã về thực hiện cải cách 
hành chính nhà nước xã Ninh Hải năm 2022. Về cơ bản cán bộ, công chức chuyên 
môn thực hiện đúng, đầy đủ theo Kế hoạch đã đề ra.
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7. Đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC 
được thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương. 

Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện trong quý IV năm 2022.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Về cải cách thể chế
1.1. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2022. Việc xây dựng Kế hoạch và tiến độ kết quả thực hiện thi hành pháp luật 
và theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch đã đề ra.

Do Ủy ban nhân cấp xã không có văn bản quy phạm pháp luật nên không 
ban hành kế hoạch kiểm tra.

UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 01 năm 2022 của UBND xã Ninh Hải về việc công bố danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021 cuả HĐND và UBND xã 
Ninh Hải.

Ủy ban nhân xã Ninh Hải tiếp tục phát huy, đổi mới, cụ thể quy trình xây 
dựng và ban hành các văn bản để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và mang tính 
đồng bộ cao.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của 
UBND huyện Ninh Giang về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải ban 
hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về thực hiện công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2022.

1.2. Việc rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các văn bản QPPL ban hành trái thẩm 
quyền, hết hiệu lực hoặc ngưng hiệu lực một phần

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Ninh 
Giang, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 28/01/2022 về thực 
hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn xã năm 2022.

Ngày 25/01/2022, Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định số 204/QĐ-
UBND công bố Danh mục văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân và UBND xã. 

Nhằm giúp chính quyền cơ sở quản lý, điều hành nhiệm vụ của địa phương, 
Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền … quyết 
định, …. văn bản khác. UBND xã đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho công chức Tư 
pháp hộ tịch phối hợp với công chức Văn phòng HĐND và UBND thường xuyên 
tiến hành tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy 
phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, Chủ tịch UBND xã ban hành.Qua kiểm tra, rà soát các văn bản do xã 
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ban hành cho thấy các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo về mặt 
nội dung và hình thức.

Từ ngày 01/01/2022  đến hết ngày 30/9/2022, UBND xã Ninh Hải đã ban 
hành 760 Quyết định; 51 Tờ trình; 81 Báo cáo; 68 Kế hoạch;  49 Thông báo; 158 
công văn, 01 hướng dẫn, 02 chỉ thị... Qua rà soát cũng như kiểm tra của công chức 
Tư pháp - Hộ tịch, các văn bản ban hành đều đảm bảo có căn cứ, phù hợpvới tình 
hình nhiệm vụ của địa phương, đúng thẩm quyền, có tính khả thi, đảm bảo đúng 
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

1.3. Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Đầu năm 2022, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 

26/01/2022 về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiến cận pháp luật năm 2022. 

Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, tuyên truyền phổ biến tới nhân dân 
các văn bản pháp luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Căn cước công 
dân, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật đất đai, Bộ luật 
dân sự, Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo… 

Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh xã các văn 
bản pháp luật, với tổng số buổi tuyên truyền là 155 buổi. Tổ chức 03 hội nghị 
tuyên truyền tại 3 thôn với hơn 150 đại biểu tham dự. Triển khai tham dự cuộc thi 
"Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022" với hơn 20 lượt tham gia dự thi. Tăng 
cường đăng tin bài về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin 
điện tử của xã.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND xã đã ban hành Quyết định 
số 740/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến, giáo 
dục pháp luật; Quyết định số 741/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND xã ngày 
11/8/2022 về việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật nhằm nâng cao chất 
lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

1.4. Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của 

UBND huyện Ninh Giang về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải ban 
hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về thực hiện công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2022, trong quý III 
năm 2022 Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải tiên hành triển khai tới các ban ngành, 
đoàn thể, công chức chuyên môn thực hiện theo nội dung kế hoạch.

UBND xã chỉ đạo công chức liên quan tham mưu ban hành kế hoạch trọng 
tâm về: tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người 
sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 
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Covid-19; tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn 
nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022, UBND xã Ninh Hải 
đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 28/01/2022 về thực hiện công tác 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã 
Ninh Hải năm 2022.

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015; căn cứ vào yêu cầu 
quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn địa phương, Ủy ban nhân dân xã thường 
xuyên chỉ đạo, công chức Tư pháp-Hộ tịch phối hợp cùng công chức Văn phòng 
Thống kê tiến hành kiểm tra văn bản UBND xã ban hành. Qua kiểm tra trong năm 
UBND xã không có văn bản quy phạm pháp luật nào được ban hành, các văn bản 
cá biệt khác cơ bản được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của 
pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc quản lý nhà nước tại địa phương.

2. Về cải cách thủ tục hành chính
2.1. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 
Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC - Lãnh đạo UBND xã Ninh 

Hải xác định rõ việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính là nhiệm vụ 
thường xuyên trong công tác cải cách hành chính của địa phương và được cụ thể 
hóa tại kế hoạch 17/KH-UBND, ngày 23/2/2022 của UBND xã về rà soát, đánh 
giá, đơn giản hóa quy định TTHC năm 2022. Chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát 
các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và đề xuất kiến nghị cấp có 
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp. 

- Trong 07 thủ tục thuộc lĩnh vực chứng thực, 10 thủ tục thuộc lĩnh vực Hộ 
tịch, 3 thủ tục thuộc lĩnh vực BTXH, 3 thủ tục thuộc lĩnh vực NCC đề nghị cắt 
giảm thời gian thực hiện các TTHC để tạo điều kiện cho nhân dân.

 - Lĩnh vực Văn hoá, lĩnh vực Thi đua khen thưởng qua đối chiếu với quá 
trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên thực tế không đề nghị sửa đổi 
các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính.

 - Sau khi chủ động trong việc cắt giảm thời gian thực hiện, công việc của 
công dân, tổ chức được diễn ra nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự hướng dẫn của ngành chuyên 
môn nên công tác cải cách hành chính nói chung và công tác rà soát, đánh giá thủ 
tục hành chính nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ đầu mối thực 
hiện kiểm soát thủ tục hành chính đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc các công chức, 
bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cũng như các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác cải cách hành chính của cơ 
quan. Các bộ phận chuyên môn đã chủ động cập nhập, rà soát các quyết định mới 
ban hành của UBND tỉnh về các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung 
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hoặc hủy bỏ để thực hiện đúng và đạt hiểu quả cao hơn khi giải quyết công việc 
cho người dân. 

2.2. Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan 
đơn vị

+ Số thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế 1 cửa: 119 thủ tục 
+ Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 31 thủ tục 
2.3. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa 

+ 100% công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công việc; các công chức luôn nêu cao 
tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, có thái độ phục vụ 
nhân dân tận tình, chu đáo. 

+ Ngoài các nhiệm vụ chính trên, các thành viên thuộc bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chung như giữ gìn, bảo vệ 
cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quá trình làm việc, đảm bảo vệ sinh môi 
trường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chấp hành sự phân công của lãnh đạo 
UBND thị trấn. Các công chức chuyên môn tuân thủ và thực hiện nghiêm lịch tập 
huấn, bồi dưỡng theo chỉ đạo của UBND huyện qua các Công văn, Kế hoạch được 
nhận.

+ Các bộ phận, công chức chuyên môn thuộc UBND xã chủ động, trách 
nhiệm trong phối hợp để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân kịp 
thời, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, công bằng, bình đẳng, công khai, minh 
bạch, nhanh chóng, thuận tiện. Quá trình phối hợp thực hiện thủ tục hành chính tại 
Bộ phận một cửa luôn được theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá để báo 
cáo cấp uỷ Đảng, người có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo. 

+ Công chức chuyên môn thường trực hàng ngày tại Bộ phận Một cửa để 
tiếp nhận, giao văn bản, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp 
công chức thuộc bộ phận nào vắng sẽ có sự phân công người khác thay và thông 
báo vào đầu giờ của ngày làm việc hoặc đầu giờ buổi làm việc. 

+ Hệ thống trang thiết bị điện tử được đầu tư cơ bản phục vụ cho việc thực 
hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đã vận hành khá thuần thục phần 
mềm xử lý dịch vụ công tập trung; đội ngũ cán bộ, công chức đã chấp hành nghiêm 
việc nhận, chuyển, xử lý, trả hồ sơ qua phần mềm, việc số hóa hồ sơ, khảo sát mức 
độ hài lòng của người dân bước đầu có những kết quả khá. 

+ Các phần mềm dùng chung của tỉnh trong công tác chỉ đạo và thực thi 
công vụ được triển khai ứng dụng nghiêm túc các phần mềm dùng chung của tỉnh 
và các phần mềm chuyên ngành khác trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi 
công vụ.
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 + UBND xã vẫn tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo 
hướng hiện đại, tương đối bảo đảm cho việc hoàn thành nhiệm vụ chung, đã đầu 
tư, mua sắm trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn; hệ 
thống lưu trữ hồ sơ tại các bộ phận và áp dụng phòng lưu trữ hồ sơ chung của 
UBND xã nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC Từ ngày 
01/01/2022 đến ngày 20/9/2022, thực hiện chứng thực điện tử trên cổng DVC 
Quốc gia đạt 400 hồ sơ, thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt 37,35%, 
hướng dẫn công dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 36,6 %. 

- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC Các thủ tục hành chính 
được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng 
quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ và 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả một cửa của từ 01/01/2022 đến ngày 20/9/2022, như sau:

+ Số thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế 1 cửa: 138 thủ tục;
+ Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 31 thủ tục;
+ Số hồ sơ xử lý: 2466 hồ sơ; 
+ Số hồ sơ đã giải quyết, trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hẹn: 2466 hồ sơ 
- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan đến quy định TTHC Chủ động bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận những phản 
ánh và trả lời phản ánh kiến nghị của nhân dân về thủ tục hành chính. Niêm yết 
công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính. 
Tính đến ngày 20/9/2022, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND không nhận được 
phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC nào.

 - Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC Văn phòng 
HĐND&UBND tham mưu UBND xã các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn và đã mang 
lại nhiều chuyển biến và kết quả tích cực, trong đó đã góp phần nâng cao chất 
lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với các cơ 
quan hành chính nhà nước, cụ thể như sau: 

+ Thực hiện tốt Kế hoạch kiểm soát TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-
CP ngày 08/6/2010, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017, Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 
của Chính phủ; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

+ Khảo sát đánh giá bằng phiếu lấy ý kiến của người dân tại Bộ phận Một 
cửa thị trấn, từ đó đánh giá được chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với 
cán bộ, công chức, người lao động tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành 
chính đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và số hồ sơ trễ hạn trong năm trên phần mềm 
Một cửa điện tử là không có.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức
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a) Việc chấp hành các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác 
sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cấp xã, thôn

Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tại địa phương luôn được chú trọng, 
quan tâm, sắp xếp công chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm theo bằng 
cấp đã được đào tạo, năng lực sở trường nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, người lao động, trong bộ máy hành chính nhà nước cấp xã có phẩm chất và 
năng lực đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Về biên chế cán bộ, công chức, hiện tại xã có 17 cán bộ, công chức. Nhìn 
chung cán bộ, công chức trong cơ quan đều có tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn 
kết, giúp đỡ nhau, tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ 
chuyên môn. Thực hiện Nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay 
cán bộ, công chức được bố trí đúng vị trí chức danh việc làm, giải quyết công việc 
tương đối hiệu quả. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện có 09 
người đảm nhiệm theo quy định; những người hoạt động không chuyên trách ở 
thôn thực hiện bố trí theo đúng quy định Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, đảm bảo mỗi thôn không quá 03 người đảm nhiệm.

b) Việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các 
cơ quan chuyên môn; Quy chế làm việc và tổ chức thực hiện quy chế làm việc 
của cơ quan, đơn vị

UBND xã giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật 
tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 
UBND thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định 
tại Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề quan trọng 
khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã quyết định. Ủy ban 
nhân dân họp, thảo luận và quyết định theo đa số từng vấn đề tại cuộc họp của Ủy 
ban nhân dân.

Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND 
về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Ninh Hải nhiệm kỳ 2021-2026. 
Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy 
vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần chủ động, sáng tạo của 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên ủy ban nhân dân xã. Chấp hành sự chỉ đạo, điều 
hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của 
Hội đồng nhân dân xã, phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với Mặt trận tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi 
nhiệm vụ. 

Giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo đúng quy 
định của pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; đảm bảo tính công 
khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; theo đúng trình tự thủ tục thời hạn quy định 
và chương trình, kế hoạch công tác của UBND xã.

Cán bộ, công chức sâu sát cơ sở, tiếp thu, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, 
phản ánh của nhân dân, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, đưa hoạt động của UBND xã ngày càng hiện đại, thực hiện thành công 
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chính quyền điện tử theo sự chỉ đạo của Chính phủ, không ngừng nâng cao đời 
sống nhân dân.

3.2. Việc thực hiện quy định về phân cấp quản lý
Phân cấp là một trong những nội dung quan trọng của cải cách nền hành 

chính nhà nước; gắn liền với quá trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động 
của hệ thống hành chính nhà nước; là sự chuyển đổi từ mô hình quản lý hành chính 
nhà nước mang tính truyền thống sang quản lý theo phương thức mới, hành chính 
công mới theo hương phi tập trung hoá. Mục tiêu của phân cấp quản lý là nhằm 
phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp 
chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ rang, cụ thể nhiệm vụ, thẩm 
quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền nhà nước, đảm bảo sự 
quản lý thống nhất của Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 
phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích của nhân dân. 

UBND xã Ninh Hải thường xuyên rà soát, đề xuất và tham mưu về việc tổ 
chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Việc rà 
soát, sắp xếp lại tổ chức của cơ quan đã được thực hiện và ngày càng hoàn thiện, 
đảm bảo được chất lượng hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà 
nước. Trên cơ sở các Thông tư, Hướng dẫn của các Bộ, liên Bộ về chức năng, 
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã. 

Tại UBND xã Ninh Hải, Cán bộ quản lý, công chức chuyên môn luôn làm 
đúng nhiệm vụ, thẩm quyền của mình và chịu trách nhiệm với cấp trên về thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, đảm bảo sự thống nhất cao từ xã đến 
thôn.

4. Cải cách công vụ
4.1. Kết quả xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy 

định về vị trí việc làm của công chức.
Thực hiện Công văn số 41/NV ngày 22/4/2022 của Phòng Nội vụ huyện 

Ninh Giang về việc tiếp nhận cán bộ cấp xã vào công chức cấp xã. Ủy ban nhân 
dân xã Ninh Hải đã ban hành Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 
2022 về việc tiếp nhận công chức cấp xã vào công chức cấp xã đối với chức danh 
Tư pháp – Hộ tịch.

4.2. Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức
Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải tiếp nhận ông Vũ 

Đình Luận – Công chức Tư pháp – Hộ tịch theo Quyết định số  1518/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tiếp 
nhận cán bộ vào công chức cấp xã.

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã tiếp nhận bà 
Nguyễn Thị Lan – Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường 
theo Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Ninh Giang về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

4.3. Kết quả thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; bổ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo
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Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến 30 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân 
xã Ninh Hải đã thực hiện việc luân chuyển công tác đối với 02 chức danh: Địa 
chính – Nông nghiệp – GTTL- Nông thôn mới và Tài chính kế toán.

Thực hiện Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc điều động công chức cấp xã, đồng chí 
Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường chuyển công tác đến Ủy ban 
nhân dân xã Đông Xuyên kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác 
đối với công chức cấp xã đối với chức danh Tài chính – Kế toán nhận công tác tại 
UBND xã Kiến Quốc từ ngày 01/5/2022.

4.4. Việc Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ 
tại cơ quan đơn vị

Thực hiện Công văn số 50/HD-HĐTĐKT của Hội đồng thi đua khen thưởng 
huyện Ninh Giang về việc xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào 
thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Ninh Giang thi đua thực hiện văn hóa 
công sở” giai đoạn 2019-2025. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Báo cáo 
số 32/BC-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022  về Sơ kết 03 năm thực hiện Phong 
trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Ninh Giang thi đua thực hiện 
văn hóa công sở”  giai đoạn 2019-2025.

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 
chính và đạo đức công vụ. Ngày 02 tháng 8 năm 2021 đã ban hành Nghị quyết liên 
tịch số 01 giữa HĐND-UBND-UBMTTQ xã Ninh Hải, nhiệm kỳ 2021-2026 ban 
hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND- Ban thường 
trực UBMTTQ Việt Nam xã Ninh Hải, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 14 tháng 7 năm 2021 đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND, ban 
hành quy chế làm việc của UBND xã Ninh Hải, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 27 tháng 7 năm 2021 đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND về 
phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND xã Ninh 
Hải, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 01 tháng 11 năm 2021 đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế, văn hóa công sở tại cơ quan hành chính xã Ninh Hải.

- Thực hiện, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:
Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ cán bộ, công chức; thẻ 
chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ.Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp 
xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả.

Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh 
nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong 
thực hiện nhiệm vụ. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân 
chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chuyên nghiệp về lề lối làm việc:
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Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành 
mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, 
thẳng thắn, chân thành.Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ. Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên 
nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.Thực hành tiết kiệm, phòng chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội; công tâm, khách quan 
trong thực hiện nhiệm vụ được giao.Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo 
dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô 
cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường 
văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, lãnh đạo luôn công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh 
giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người 
thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về 
năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách 
nhiệm được giao.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc thực hiện Luật an ninh 
mạng. Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên 
truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến 
thực thi nhiệm vụ.

-  Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử
Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn 

về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. 
Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, 
luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ 
đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác 
nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện 
nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp 
đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao 
tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

Trong năm 2021 UBND xã Ninh Hải được Chủ tịch UBND huyện Ninh 
Giang tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

4.5. Việc xây dựng các văn bản về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động (Theo Quy định tại Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành 
Công văn số 197/CV-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc đánh giá xếp loại 
cán bộ, công chức năm 2021.
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Thực hiện Quyết định số 4359/QĐ-UBND, ngày 11/9/2020 của UBND 
huyện Ninh Giang "V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức"; Công văn số 738/CV-NV, ngày 09/11/2021 của Phòng Nội 
vụ huyện Ninh Giang "V/v đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động năm 2021". Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Đảng ủy xã Ninh Hải về tổ chức "đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao 
động năm 2021"; Ngày 25 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường trung tâm xã Ninh 
Hải đã tiến hành họp nhận xét đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 
2021. Kết quả có 03 đồng chí xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 đồng chí 
hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

4.6. Việc xâu dựng kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ công chức

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Ủy ban 
nhân dân xã Ninh Hải ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 
2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022. Kết quả thực hiện từ 
01 tháng 01 năm 2022 đến 30 tháng 9 năm 2022, theo sự chỉ đạo của UBND huyện 
Ninh Giang, sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải cử công 
chức chuyên môn đi tập huấn đầy đủ, đúng thành phần theo quy định.

Được sự quan tâm của cấp trên về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
Đảng ủy, UBND xã quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đi học. Từ 
đầu năm 2022, có 03 cán bộ là: Phó trưởng công an, công chức Văn hóa – Xã hội, 
Phó bí thư Đoàn TNCS HCM xã được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại 
Trung tâm Chính trị huyện Ninh Giang.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung tâm Chính trị huyện Ninh Giang, xã Ninh 
Hải đã cử 02 đồng chí là công chức chuyên môn đi học lớp sơ cấp lý luận chính trị.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Ninh Giang, ngày 07 tháng 5 năm 
2022 toàn bộ cán bộ, công chức được tham dự lớp tập huấn về kiểm soát thủ tục 
hành chính.

Thực hiện Công văn số 572/SNV-CCVC ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Sở 
Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng văn 
hóa công vụ năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã cử cán bộ, công chức đi 
tập lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ theo tinh thần của Công văn số 572/SNV-
CCVC.

5. Cải cách tài chính công 
5.1. Việc xây dựng và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Căn cứ Quyết định số 5488/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

UBND huyện Ninh Giang "Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2022";

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
HĐND xã Ninh Hải về dự toán và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2022
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Dự toán NSX năm 2022 được xây dựng theo đúng quy định của luật ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, có đầy đủ thuyết minh và cơ sở pháp lý 
că cứ tính toán, phù hợp với Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của HĐND xã.

Về thu ngân sách bám sát tình hình thực tế của địa phương thực hiện các 
biện pháp cải cách hành chính trong công tác quản lý thu thu đúng thu đủ thu kịp 
thời các sắc thuế và các khoản thu tại xã để cân đối ngân sách.

Chi ngân sách phù hợp với quy định của pháp luật: ưu tiên nguồn ngân sách 
thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội chi an sinh xã hội, chi đầu tư phát 
triển và đảm bảo an ninh quốc phòng tiếp tục quán triệt công tác công khai minh 
bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ bám sát 
dự toán HĐND xã.

5.2. Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại 
địa phương

Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương 
như chấp hành luật ngân sách nhà nước, quy trình xây dựng và điều hành dự toán 
chấp hành các văn bản luật bám sát dự toán HĐND huyện giao.

Căn cứ nhiệm vụ thu ngân sách được HĐND, UBND huyện giao, xã tham 
mưu cho HĐND xã thực hiện giao thu trên cơ sở các nguồn lực tại địa phương, tổ 
chức rà soát nguồn thu, nhất là thu tại xã, lập dự toán thu ngân sách đúng quy định, 
không bỏ sót nguồn thu. Đồng thời lập kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính 
khác tại xã ( bao gồm các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, các hoạt động 
sự nghiệp như trông giữ phương tiện, đò, phà, chợ…) theo đúng quy   định tại 
thông tư 344/2016/ TT – BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính.

Về thu ngân sách: Công tác triển khai tập trung thu lệ phí môn bài, thuế thu 
nhập cá nhân, thuế VAT( giá trị gia tăng) thuế trước bạ nhà đất ngay từ ngày đầu 
năm, tiến hành lập tờ khai thuế đất phi nông nghiệp năm 2022, triển khai thu các 
khoản thu tại xã theo thực tế của địa phương. Một số chi tiêu thu đạt và vượt được 
kết quả huyện giao.

Về chi ngân sách: Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 
giai đoạn2022 -2025. Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 -2025 đã được 
HĐND tỉnh quy định tại nghị quyết số 09/2021/ NQ – HĐND ngày 08/12/2021 
ban hành hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương năm 2022  và giai đoạn năm 2023 – 2025. Đối với chi con người: 
đảm bảo đủ tiền lương và các khoản phụ cấp các khoản đóng góp theo lương thực 
tế của cán bộ, công chức trên cở sở biên chế được giao. Nguồn ngân sách được 
phân bổ địa phương chủ động điều hành sát với thực tế với nhiệm vụ chính trị của 
địa phương như đại hội đoàn thanh niên, đại hội cựu chiến binh, công tác phòng 
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chống dịch bệnh covid 19 bầu cử trưởng phó thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024, đại hội 
TDTT, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2024.

5.3. Kết quả, tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch 
được huyện giao

Thu phí, lệ phí chứng thực 31.583.000 đồng đạt 157,92% dự toán
Thu khác: 129.216.397 đồng đạt 274,93% dự toán
Thu từ thuế đất công ích và đất công: 96.283.000 đồng đạt 128,38 %DT
Thu điều tiết thuế môn bài : 6.200.000 đồng đạt 124% dự toán
Thu điều tiết thuế thu nhập cá nhân: 10.173.336 đồng đạt 141% dự toán
Thu điều tiết thuế GTGT: 20.674.668 đồng đạt 143,57% dự toán
Thu điều tiết lệ phí trước bạ nhà đất: 43.128.931 đồng đạt 172.52 % DT.
5.3. Kết quả và tiến độ thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2022
Nguồn ngân sách được phân bổ địa phương chủ động điều hành sát với thực 

tế với nhiệm vụ chính trị của địa phương như đại hội đoàn thanh niên, đại hội cựu 
chiến binh, công tác phòng chống dịch bệnh covid 19.

Thực hiện dự toán ngân sách có nhiều đổi mới, việc chấp hành dự toán cơ 
bản bám sát dự toán huyện giao.

Cơ bản các ngành, đoản thể đã chủ động chi tiết kiệm, bám sát dự toán ngay 
từ đầu năm kế hoạch.

Chi thường xuyên: 2.522.904.352 đồng đạt 60,99 % dự toán huyện giao . 
Các nhiệm vụ về chi ngân sách về cơ bản đều đạt được dự toán, đã góp phần hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã trong 9 tháng năm 2022.

5.4. Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. 
Trên cơ sở nguồn thu từ tiền sử dụng đất năm 2022 xã đã thực hiện giải ngân 

chi trả công trình trường Tiểu học: hạng mục  nâng tầng 2 và sửa chữa tầng 1số 
tiền: 400 triệu đồng, công trình cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND& 
UBND xã: 978,3 triệu đồng. 2 Công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.

5.5. Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách.

Thực hiện và khắc phục các kiến nghị sau thanh tra nhà nước về tài chính, 
ngân sách.

Việc xây dựng quy chế và thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản 
công theo quy chế.

Từ khi Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được ban hành và có hiệu lực 
thi hành đến nay, việc thực thi quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công 
đã đạt được những kết quả quan trọng.
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Thực trạng công tác quản lý sử dụng, quản lý tài sản công theo đúng quy 
định tại điều 131, Nghị định 151/2017/ NĐ – CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ.

Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của nhà 
nước. Tài sản cố định được theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị và 
cập nhật vào phần mềm quàn lý tài sản nhà nước theo quy định. Công tác quản lý 
tài sản được gắn với công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo 
phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm, sử dụng tài 
sản theo tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, trên tinh thần tiết kiệm có hiệu quả 
đồng thời, thực hiện công khai, kiểm kê và trích hao mòn tài sản theo quy định.

Việc mua sắm tài sản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, trình tự 
mua sắm thực hiện theo thông tư 58/2016/ TT- BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 
chính quy định việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 
công lập sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Ban hành, niêm yết công khai và quán triệt đến toàn thể công chức, viên 
chức trong đơn vị thực hiện đúng quy chế quản lý, sừ dụng tài sản công.

Mọi tài sản công đều được nhà nước giao quyền, quyền sử dụng, tài sản 
công được nhà nước đầu tư phải được quản lý khai thác, duy tu bảo dưỡng, sửa 
chữa được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật, giá trị. Tài sản công được kiểm kê 
thống kê về hiện vật ghi nhận với thông tin phù hợp với tính chất của từng tài sản. 
Việc sử dụng quản lý tài sản công phải được thực hiện công khai minh bạch, đảm 
bảo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng.

- Công tác triển khai và kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc (theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn  vị sự nghiệp 
công lập và các văn bản có liên quan).

Cơ chế tự chủ tại các đơn vị tự chủ động trong kinh phí được giao, tăng 
cường hiệu quả công việc nâng cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng ngân sách nhà 
nước (theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 
cơ chế tự chủ tài chính của đơn  vị sự nghiệp công lập và các văn bản có liên 
quan).

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ ban hành có 
nhiều đổi mới nhắm khắc phục những hạn chế của Nghị định số 16/2015/ NĐ – CP 
ngày 14/2/2015 của chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 
lập, trong đó đặc biệt những lưu ý là những quy định mới, chi tiết hơn về phân loại 
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mức tự chủ tài chính, giao quyền tự chủ cho đơn vị công lập. Tuy nhiên đến thời 
điểm này, Nghị định số 60/2021/ NĐ – CP chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện.

5.6. Việc tổ chức công khai dự toán, công khai quyết toán thu chi ngân 
sách nhà nước theo quy định

Công khai ngân sách xã là biện pháp công khai minh bạch các khoản thu chi 
từ NSNN phát huy quyền làm chủ của công chức nhà nước, tập thể người lao động 
và nhân dân trong  việc thực hiện quyền kiểm tra quá trình quản lý và sử dụng vốn, 
tài sản nhà nước nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ 
quản lý tài chính đảm bảo sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí.

Nguyên tắc công khai trong hoạt động NSX được quy định tại Điều 15 Luật 
ngân sách nhà nước năm 2015 và thông tư 343/2016/ TT – BTC của Bộ tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách.

-.Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu  và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND xã 
quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã gồm

UBND xã đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung công khai chỉ tiêu, biểu 
mẫu  và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp xã quyết định dự toán ngân sách 
xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã gồm:

Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND xã 
quyết định số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 
2022 ở xã trình HĐND xã gồm:

+ Cân đối ngân sách xã theo biểu số 103/CK TC – NSNN.
+ Dự toán thu ngân sách xã theo biểu số 104 CK TC – NSNN.
+ Dự toán chi ngân sách xã theo biểu số 105 CK TC – NSNN.
+ Dự toán chi đầu tư phát triển theo biểu số 106 CK TC – NSNN.
+ Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác theo biểu số 107 CK TC – 

NSNN
+ Công khai thuyết minh dự toán ngân sách xã và kế hoạch các hoạt động tài 

chính khác ở cấp xã.
- Trách nhiệm công khai: UBND xã thực hiện niêm yết công khai các nội 

dung theo quy định.
- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã ít nhất trong 

thời hạn 30 ngày, kể cả từ ngày niêm yết, thông báo trên hệ thống truyền thanh của 
cấp xã, đăng trên cổng thông tin điện tử của xã.

- Thời gian công khai: thực hiện theo điều 18, Thông tư 343/2016/TT – BTC 
ngày 30/12/2016.

Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 
khác ở xã năm 2022 đã được HĐND xã quyết định, gồm:
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+ Cân đối ngân sách xã theo biểu số 108/CK TC – NSNN.
+ Dự toán thu ngân sách xã theo biểu số 109/CK TC – NSNN.
+ Dự toán chi ngân sách xã theo biểu số 110/CK TC – NSNN.
+ Dự toán chi đầu tư phát triển theo biểu số 111/CK TC – NSNN.
+ Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác theo biểu số 112/CK TC – 

NSNN.
* Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 

6 tháng đầu năm 2021.
+ Công khai cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 theo biểu số 113/CK 

TC – NSNN.
+ Ước thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 theo biểu số 114/CK 

TC – NSNN.
+ Ước thực hiện chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 theo biểu số 115/CK 

TC – NSNN.
+. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng 

đầu năm 2022
- Trách nhiệm công khai: UBND xã thực hiện niêm yết công khai các nội 

dung theo quy định.
- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã ít nhất trong 

thời hạn 30 ngày, kể cả từ ngày niêm yết, thông báo trên hệ thống truyền thanh của 
cấp xã, đăng trên cổng thông tin điện tử của xã.

- Thời gian công khai: thực hiện theo điều 18, Thông tư 343/2016/TT – BTC 
ngày 30/12/2016.

Công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài 
chính khác ở xã năm 2021 đã được HĐND xã phê chuẩn gồm:

- Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt 
động tài chính khác ở xã năm 2021 gồm:

+ Cân đối ngân sách xã theo biểu số 116/CK TC – NSNN.
+ Quyết toán thu ngân sách xã theo biểu số 117/CK TC – NSNN.
+ Quyết toán chi ngân sách xã theo biểu số 118/CK TC – NSNN.
+ Quyết toán chi đầu tư phát triển theo biểu số 119/CK TC – NSNN.
+ Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác theo biểu số 120/CK TC – 

NSNN.
+.Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các 

hoạt động tài chính khác ở xã năm 2021.
- Trách nhiệm công khai: UBND xã thực hiện niêm yết công khai các nội 

dung theo quy định.
- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã ít nhất trong 

thời hạn 30 ngày, kể cả từ ngày niêm yết, thông báo trên hệ thống truyền thanh của 
cấp xã, đăng trên cổng thông tin điện tử của xã.

- Thời gian công khai: thực hiện theo điều 18, Thông tư 343/2016/TT – BTC 
ngày 30/12/2016.

Tiếp tục thông qua quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng và được sự đồng 
thuận của cán bộ, công chức.
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Công khai việc sử dụng quản lý tài sản công của UBND xã.
5.7. Việc chấp hành các chế độ báo cáo về tài chính theo quy định.
Thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian chế độ báo cáo tài chính theo quy 

định theo biểu mẫu ban hành theo TT số 70/2019/ TT – BTC ngày 3/10/2019 của 
Bộ tài chính.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
6.1. Việc ban hành các Kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng, phát 

triển chính quyền điện tử, Chính quyền số
Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền 

số được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các định hướng 
chiến lược và ban hành các văn bản cụ thể hóa để các ngành chuyên môn làm căn 
cứ triển khai thực hiện gồm: Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 27/8/2021 về Hành 
động thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030” trên địa bàn xã Ninh Hải; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/12/2021 
về tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Ninh Hải năm 2022; Kế 
hoạch 62/KH-UBND ngày 31/12/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Hải năm 2022; Kế hoạch số 54/KH-UBND 
ngày 13/6/2022 về Phát triển kinh tế số và xã hội số xã Ninh Hải năm 2022.

6.2. Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm ứng dụng nhất là phềm mềm quản 

lý văn bản từng bước được nâng cấp và hoàn thiện hơn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
công nghệ thông tin như máy vi tính, đường truyền và thiết bị kết nối Internet, các 
thiết bị thiết yếu khác cơ bản đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. 

Ủy ban nhân dân xã đã đầu tư xây dựng mạng LAN tới tất cả các phòng làm 
việc có kết nối Internet tốc độ cao phục vụ trao đổi thông tin, nghiên cứu học tập 
của cán bộ, công chức, phủ sóng Wifi toàn bộ trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Có 18/19 cán bộ, công chức xã được trang 
bị máy tính phục vụ công việc. Máy tính của một số công chức đã được cài đặt và 
sử dụng phần mềm quản lý thuộc chuyên môn như: Kế toán - Tài chính, Tư pháp - 
Hộ tịch, Lao động - thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND - UBND, Văn 
phòng Đảng ủy - Nội vụ,… làm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 
tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính công cho 
các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính 
quyền phục vụ và kiến tạo.

Phòng họp trực tuyến được bố trí tại Phòng họp tầng 2 – Trụ sở UBND xã, 
trang bị màn hình ti vi cỡ lớn 72 inch và đường truyền Internet tốc độ cao riêng 
biệt, phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến.
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Bộ phận Một cửa được trang bị đầy đủ máy tính, máy in,... đáp ứng được 
yêu cầu giải quyết công việc.

6.3. Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng
- UBND xã tiếp tục triển khai việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua phần mềm 

Dịch vụ công, Một cửa điện tử của tỉnh (http://motcua.haiduong.gov.vn, 
http://dichvucong.haiduong.gov.vn)

- Hầu hết các phần mềm và hệ thống triển khai tại Bộ phận Một cửa đều có 
khả năng kết nối liên thông, cho phép tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ 
sơ qua internet... Điều này làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của UBND xã, 
tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch, làm việc. Một số 
ứng dụng chuyên ngành phát huy được hiệu quả rõ rệt, phục vụ tốt cho người dân 
và doanh nghiệp đó là: phần mềm Hộ tịch – chứng thực, Misa.net.; Phần mềm tính 
lương và quản lý cán bộ, Phần mềm Quản lý văn bản điện tử, chữ ký số...

- Việc thực hiện văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý văn bản điều hành 
Voffice.

Công chức Văn phòng HĐND - UBND đã tiếp nhận văn bản đến qua hệ 
thống quản lý văn bản điều hành, phân loại và tham mưu cho chủ tịch UBND 
chuyển văn bản đến các bộ phận chuyên môn để giải quyết; Việc ban hành văn bản 
đi tương đối kịp thời và đúng quy định. Số lượng văn bản ban hành tương đối bám 
sát vào các nhiệm vụ được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao. Kịp thời triển 
khai công việc cho cán bộ, công chức có liên quan thực hiện ngay văn bản chỉ đạo 
của cấp trên.

Cụ thể: ban hành 898 văn bản, cập nhật 877 văn bản chỉ đạo của cấp trên. Số 
văn bản đến được Lãnh đạo UBND và công chức chuyên môn xử lý văn bản trên 
phần mềm quản lý văn bản. 100% công chức chuyên môn sử dụng phần mềm quản 
lý văn bản. 

- 100% cán bộ, công chức xã được cấp và thường xuyên sử dụng hộp thư 
điện tử công vụ.

6.4. Kết quả xây dựng phát triển dữ liệu
- Cổng thông tin điện tử của xã đã đăng tải và liên kết tới các trang Dịch vụ 

hành chính công - một cửa điện tử và chuyên trang Thủ tục hành chính tỉnh Hải 
Dương công bố công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử. 
Cung cấp các thông tin về luật, nghị định, hướng dẫn, kế hoạch của Nhà nước, của 
tỉnh, của thành phố và của xã. Cung cấp dịch vụ hành chính hành chính công trên 
cổng thông tin điện tử của xã. Cung cấp thông tin, biểu mẫu thủ tục hành chính các 
lĩnh vực cho người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin công khai, minh bạch. 
Cung cấp các thông tin, mọi hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội của xã cũng như 
các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã. 

- Trang thông tin điện tử UBND xã nhằm phát triển Cổng thông tin điện tử 
trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các cơ quan, đơn vị và 
nhân dân trên địa bàn.
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6.5. Kết quả phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ
Thực hiện trang bị, nâng cấp hệ thống thiết bị CNTT phục vụ hội nghị trực 

tuyến giữa trung ương, tỉnh, huyện, xã hoạt động hiệu quả. Năm 2022 tiếp tục sử 
dụng ứng dụng phần mềm “Team - meeting”,“Zoom - meeting” và"VNPT - 
meeting"  phục vụ hội nghị trực tuyến giữa Trung ương, tỉnh, huyện và UBND các 
xã, thị trấn.

Thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước quy định về an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ, 
công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã biết và thực hiện.

Tăng cường đầu tư đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính, hơn 70% 
máy tính của cơ quan đầu tư trang bị các phần mềm diệt virus có bản quyền; 
trang bị hệ thống sao lưu dữ liệu tự động để đảm bảo an toàn dữ liệu. Thường 
xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo an ninh 
thông tin cho hệ thống mạng. 

+ Công khai tất cả mọi thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của 
xã. Tuy nhiên, do phần lớn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được thực 
hiện ngay trong ngày tiếp nhận nên người dân hầu như không có nhu cầu đăng ký 
hồ sơ trực tuyến.

6.6. Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người 
dân, doanh nghiệp

- Các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND xã, thông tin về các lĩnh vực 
Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Chính trị, Quốc phòng - An ninh, chế độ chính sách 
người lao động người có công... được cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Trang thông tin 
của xã nhằm truyền tải nội dung thông tin kịp thời đến cán bộ, công chức, viên 
chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã. Thông tin về các hoạt động 
thường xuyên diễn ra tại địa phương, các văn bản, chương trình, kế hoạch thông tin 
tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các cấp có thẩm 
quyền.

- Trang thông tin điện tử UBND xã nhằm phát triển Cổng thông tin điện tử 
trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các cơ quan, đơn vị và 
nhân dân trên địa bàn.

- Xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh 
nghiệp: Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán 
trực tuyến tại tỉnh đã giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanhvà tạo được niềm 
tin đối với người dân, doanh nghiệp. 

6.7. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
UBND xã đã triển khai xây dựng hệ thống một cửa hiện đại, việc triển khai 

thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4.
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Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc 
gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng 
nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính 
công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ 
chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân 
công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương.

- Hiện tại UBND xã duy trì thực hiện hệ thống “Một cửa” hiện đại, hoạt 
động có hiệu quả; đang triển khai thực hiện giải quyết TTHC dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tính từ ngày 01/01/2022 đến 21/9/2022, toàn xã đã xử 
lý 2401 hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3,4 trong đó tỷ lệ giải quyết trước hạn 
88.5%, đúng hạn 11.5%, không có hồ sơ trễ hạn. 

- Việc xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động trong các cơ quan QLNN luôn 
được UBND Ninh Hải triển khai thường xuyên ra soát, sửa đổi, bổ sung và cải tiến 
để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO 9001:2015) 
vận hành tốt và hiệu quả cao.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt tích cực
- Phương thức quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đã được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp và phục vụ dân; phân công 
nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức tránh sự chồng chéo trong 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của 
địa phương.

- Đội ngũ cán bộ, công chức trẻ nhanh và nhạy bén trong việc tiếp cận các 
phần mềm phục vụ công việc chuyên môn cũng như công tác Cải cách hành chính 
tại địa phương.

- Sau cuộc kiểm tra trực tiếp về cải cách hành chính của UBND huyện Ninh 
Giang về công tác thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh Hải và công 
tác tự kiểm tra CCHC thì công tác CCHC tại địa phương đã có những bước chuyển 
mình: Hiểu dần được bản chất của CCHC, biết rõ hơn được những khuyết điểm 
cần khắc phục…

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC
2.1. Tồn tại, hạn chế
- Việc triển khai thực hiện chính phủ điện tử còn chậm.
- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa thực hiện được; việc thống kê 

số lượng THHC được cung cấp trực tuyến ở các mức độ 3 và 4 còn chậm, mức độ 
số hóa hồ sơ đạt tỷ lệ còn thấp.

- Việc thực hiện các thủ tục hành chính chưa thật sự bàn bản, chuyên sâu..
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính và 

hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu.
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- Kinh phí đầu tư cho cải cách hành chính nói chung và đầu tư cho bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả một cửa chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

- Công tác cán bộ có sự thay đổi ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công 
việc qua đó công tác CCHC cũng bị trì trệ theo.

2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Việc tiếp thu về CCHC còn chậm, chưa hiểu rõ, hiểu sâu về công tác cải 

cách hành chính.
- Nguồn kinh phí của địa phương còn nhiều hạn chế nên việc đầu tư trang 

thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công cuộc cải cách hành chính cò gặp nhiều khó 
khăn.

- Công chức HĐND-UBND xã mặc dù rất nỗ lực trong công việc nhưng vì 
tuổi tác nên việc tiếp cận phần mềm quản lý còn chậm.

- Công chức chuyên môn mới còn yếu trong việc tiếp cận công việc, chưa 
thực sự hăng say trong việc thực hiện công việc mới.

- Diện tích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn hạn chế do đó việc sắp 
xếp bố trí công chức trực tại bộ phận một cửa chưa được đầy đủ theo đúng quy 
định.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước, UBND xã 

đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp 

về cải cách hành chính để cán bộ và nhân dân nắm được và thực hiện có hiệu quả.
Tăng cường vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền về công tác cải 

cách hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng 
viên, công chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác CCHC theo chỉ đạo của 
Trung ương và của tỉnh, huyện. 

Tăng cường số hóa hồ sơ, chứng thực điện tử,…
Thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên về CCHC, thực hiện chế độ báo cáo 

kịp thời theo đúng thời gian quy định.
Phát huy hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước của UBND xã về công tác cải 

cách hành chính trên địa bàn xã.
Kiểm tra và tự kiểm tra CCHC trong từng bộ phận, lĩnh vực được phân 

công.
Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công bố công khai thủ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết. Lấy mức độ hài lòng của người dân là thước đo chất lượng, hiệu 
quả quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã; đồng thời là cơ 
sở để đánh giá năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi 
công vụ.

Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
việc quản lý hành chính, sử dụng hiệu quả phần mền quản lý văn bản, phần mềm 
tư pháp - hộ tịch, phần mềm bảo hiểm xã hội…Thường xuyên đăng bài, đưa tin về 
cải cách hành chính lên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh xã.
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Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ, 
công chức chuyên môn trong việc tuyên truyền và thực hiện công tác cải cách hành 
chính ở địa phương.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Với những hạn chế, khó khăn được các địa phương đặt ra, thời gian tới, 

ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện CCHC thì rất cần sự 
quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ cấp trên về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, 
trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan; thường xuyên 
tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, 
công chức phụ trách công tác CCHC, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả… góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

Các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa trong việc số hóa hồ sơ trong thời 
gian đầu chưa thật sự thuận lợi. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ ngày 
01/01/2022 đến 30/9/2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa 
bàn xã Ninh Hải./.
Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang (để b/c)
- Thường trực Đảng ủy;
- TT HĐND, LĐ UBND;
- Bộ phận một cửa;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diệu
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