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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019  

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của 

Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo cải cách 

hành chính, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình 

thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2019 của thành 

phố như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền và kiểm tra CCHC  

a) Công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch CCHC: 

Thực hiện Chủ đề năm 2019 của thành phố Cần Thơ “Đẩy mạnh CCHC, 

tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”, UBND thành phố ban 

hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC, cụ thể như: Kế 

hoạch số 163/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về công tác CCHC năm 

2019, Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về kiểm tra 

công tác CCHC năm 2019, Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 

2018 về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2019. Triển khai thực hiện 

các văn bản trên của thành phố, 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đã 

ban hành các kế hoạch cụ thể tại đơn vị, địa phương mình. 

Thực hiện Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công 

văn số 6308/BNV-CCHC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc 

triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018, UBND thành 

phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ và Bưu điện thành phố tích cực phối hợp với Bộ Nội 

vụ thực hiện điều tra xã hội học trên địa bàn thành phố đúng tiến độ quy định. 

UBND thành phố hoàn thành tự chấm điểm, đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh 

trên Phần mềm của Bộ Nội vụ, gửi báo cáo đến Bộ Nội vụ tổng hợp theo quy 

định. Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số 

CCHC cấp tỉnh năm 2018, theo đó, Cần Thơ đạt 81,10 điểm, xếp hạng 6/63 tỉnh, 

thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2017. 

Đối với Chỉ số CCHC của sở, ngành, UBND quận, huyện: UBND thành 

phố đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố kết quả phân loại, xếp hạng Chỉ số 

CCHC của sở, ban, ngành thành phố năm 2018, Quyết định số 419/QĐ-UBND  
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ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố kết 

quả phân loại, xếp hạng Chỉ số CCHC của UBND quận, huyện năm 2018. 

b) Công tác tuyên truyền CCHC: 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28 tháng 12 

năm 2018 về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2019. Công tác thông 

tin tuyên truyền CCHC trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được thực hiện thường 

xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: 

- Báo Cần Thơ thường xuyên đưa tin về CCHC vào thứ 5 hàng tuần, Đài 

Phát thanh và Truyền hình thành phố đưa tin về CCHC của toàn thành phố, các 

thông tin về hoạt động CCHC cũng luôn được cập nhật thường xuyên trên trang 

thông tin điện tử CCHC của thành phố; 

- Sở Tư pháp thực hiện phát hành 10.000 tờ gấp tuyên truyền việc thực hiện 

dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 đến người dân trên địa bàn thành 

phố; biên soạn và phân phối 100.000 tờ gấp giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến 

đến cá nhân, tổ chức nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Bên cạnh đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý 

đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý sâu rộng trong nhân dân. 

Kết quả công tác lồng ghép tuyên truyền CCHC từ đầu năm đến nay được 118 

cuộc, có 4.359 lượt người dự; 

- Các sở, ban, ngành, quận, huyện cũng đề ra kế hoạch triển khai tại cơ 

quan, đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền thông 

qua các buổi họp, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề; phát hành tờ gấp; tổ chức 

chương trình đối thoại giữa cơ quan hành chính nhà nước và người dân, doanh 

nghiệp; 

- Thực hiện Chương trình Gặp gỡ và Đối thoại (truyền hình trực tiếp trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố lúc 9 giờ ngày thứ 7 tuần cuối cùng 

của tháng, bắt đầu từ tháng 6). Theo đó, Chương trình có 5 số phát sóng với 5 

chuyên đề về TTHC trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các 

TTHC liên thông, TTHC trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực 

hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, TTHC 

trong lĩnh vực bảo trợ xã hội. Chuyên đề đầu tiên sẽ được phát sóng vào cuối 

tháng 6 năm 2019; 

- Các quận, huyện tiếp tục duy trì việc tổ chức Diễn đàn gặp gỡ và Đối 

thoại giữa lãnh đạo UBND quận, huyện với người dân, tổ chức trong thực hiện 

TTHC (Bình Thủy, Ninh Kiều...). 

c) Công tác kiểm tra CCHC:  

Thành phố ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 

2018 về công tác kiểm tra CCHC, thành lập Đoàn Kiểm tra CCHC thành phố; 

100% sở, ngành, quận, huyện ban hành kế hoạch kiểm tra về CCHC tại các đơn 

vị trực thuộc.  
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Theo Kế hoạch số 164/KH-UBND, trong quý III năm 2019, Đoàn Kiểm tra 

CCHC thành phố sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ tại 16 đơn vị (gồm 7 sở, ngành, 3 

quận, huyện và 06 xã, phường, thị trấn); đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo Sở 

Nội vụ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm 2019 đến nay, Tổ Kiểm tra đột xuất 

của Sở Nội vụ đã kiểm tra tại 37 đơn vị. Qua đó ghi nhận, phát hiện các trường 

hợp không tuân thủ về giờ giấc làm việc. Sở Nội vụ đã có báo cáo kết quả kiểm 

tra và đề xuất UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời1. 

2. Cải cách thể chế  

a) Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 

- Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành 

văn bản theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

bảo đảm thời gian, chất lượng các báo cáo thẩm định ngày càng được nâng cao, 

có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan dự thảo và cơ quan thẩm định; 

- UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05 tháng 01 

năm 2019 về công tác pháp chế năm 2019; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 26 

tháng 12 năm 2018 về kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 

2019; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 về hỗ trợ pháp lý 

doanh nghiệp năm 2019. Công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật 

được thực hiện nghiêm túc, số văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai 

thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Chủ tịch UBND thành phố ban 

hành Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 về Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các biện 

pháp, chính sách thi hành Luật; Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 

năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ trong kỳ hệ thống hóa 05 năm 

(2014 - 2018);  

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 

nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính, trình Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp Hội 

đồng nhân dân khóa IX, kỳ họp thứ mười ba;  

- Dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định về tiêu chí xét duyệt 

hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; 

- Thực hiện nhập cơ sở dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản được 14 

văn bản, bao gồm 05 nghị quyết và 09 quyết định quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân và UBND thành phố ban hành.  

b) Thẩm định, góp ý văn bản:  

- Thực hiện thẩm định 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thành phố, 11 dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, 11 dự 

thảo quyết định của UBND thành phố; 24 công văn trao đổi, hướng dẫn các sở, 

                                              
1 Công văn số 720/UBND-NC ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố. 
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ngành liên quan đến việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản. Góp ý 20 dự 

thảo văn bản của Trung ương và 56 dự thảo văn bản của địa phương;  

- Về thực hiện đánh giá tác động TTHC: theo quy định tại khoản 4 Điều 14 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của UBND không được quy định TTHC, trừ trường hợp 

được luật giao. Từ đầu năm đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật của địa 

phương không có nội dung quy định về TTHC. 

c) Kiểm tra, rà soát văn bản: UBND thành phố ban hành Báo cáo số 

02/BC-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 về công tác kiểm tra, xử lý và rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. Tự kiểm tra 09/09 

quyết định do UBND thành phố ban hành và 03 văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND cấp huyện ban hành; kết quả: không có văn bản nào trái pháp luật phải 

xử lý;  

d) Công tác theo dõi thi hành pháp luật: UBND thành phố ban hành Kế 

hoạch số 14/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019; Quyết định số 1563/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 thành lập Đoàn Kiểm tra, khảo sát tình hình 

thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động, dự kiến kiểm tra, khảo sát trong quý III. Theo đó, thành phố đã 

tổ chức Hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019, có 133 

công chức, viên chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các sở, ngành, 

quận, huyện, xã, phường, thị trấn tham dự. 

3. Cải cách TTHC  

a) Việc công bố, công khai TTHC đảm bảo được thực hiện nghiêm túc: 

trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố ban hành 36 quyết định công bố 364 

TTHC ban hành mới, và 377 TTHC bị bãi bỏ. Tổng số TTHC hiện tại của toàn 

thành phố là 1.866 (1.504 thủ tục cấp sở, 239 thủ tục cấp huyện, 114 thủ tục cấp 

xã, 03 thủ tục đặc thù, 06 thủ tục liên thông), giảm 196 TTHC so với năm 2018; 

b) Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

được sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã cơ bản thực hiện tốt, tạo 

điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện; 

c) Việc công khai TTHC được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, 

ngoài việc công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, thành phố chỉ đạo các sở, 

ngành, quận, huyện tổ chức công khai trên Cổng thông tin một cửa điện tử của 

thành phố với đầy đủ các thủ tục và Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. 

d) Phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính: 

thành phố nhận 03 phản ánh, kiến nghị của người dân (về thực hiện TTHC và 

thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa (quận Bình Thủy); về thực 

hiện TTHC lĩnh vực đất đai (quận Bình Thủy) và việc Dự án triển khai giải 

phóng mặt bằng không đúng bản đồ quy hoạch, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 

người dân (quận Ninh Kiều)), cả 03 trường hợp đã được xử lý xong; 
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đ) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

- Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương 

thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, 

từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước. UBND thành phố ban hành Quyết định số 979/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Ban Quản lý các 

khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; UBND quận, huyện; UBND xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 12 năm 2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một 

cửa tại cơ quan hành chính nhà nước. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp đã thực 

hiện kiện toàn lại tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế hoạt động của 

Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định; 

- Các cơ quan giải quyết TTHC thực hiện bố trí, trụ sở, trang thiết bị tại Bộ 

phận Một cửa theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên cơ 

sở nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc của Bộ phận Một cửa trước đây để tránh 

lãng phí; đồng thời, thành phố tiếp tục đầu tư, triển khai lắp đặt hệ thống camera 

và các thiết bị kèm theo tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã. Ngoài ra, đã 

lắp đặt máy tính bảng tại Bộ phận Một cửa của sở, ngành, UBND quận, huyện; 

triển khai mẫu phiếu đánh giá trong thực hiện đánh giá TTHC tại Bộ phận Một 

cửa các cấp và đánh giá trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của thành phố;  

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC:  

+ Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 421.932 hồ sơ.  Kết quả đã 

giải quyết 384.454 hồ sơ (Trong đó: 371.232 hồ sơ trả đúng hạn, 13.222 hồ sơ 

trả quá hạn); số hồ sơ đang giải quyết là 37.478 hồ sơ (Trong đó: hồ sơ chưa đến 

hạn là 31.583, hồ sơ đã quá hạn là 5.895);  

+ Nguyên nhân hồ sơ trễ hẹn nhiều là do phần mềm Một cửa có quá nhiều 

thao tác, khâu xử lý chi tiết nên khi thực hiện vẫn còn nhầm lẫn đối tượng, đơn 

vị tiếp nhận kế tiếp. Công tác tra cứu, tìm kiếm hồ sơ để luân chuyển mất nhiều 

thời gian do các ngày giải quyết của từng loại hồ sơ khác nhau. Việc tìm kiếm 

hồ sơ theo số thứ tự hồ sơ trong năm vẫn chưa thực hiện được (số thứ tự ở góc 

phía trên bên trái), chỉ thực hiện tìm kiếm hồ sơ theo số thứ tự hồ sơ quản lý 

trong ngày (số thứ tự ở phía giữa); số lượng hồ sơ giao dịch biến động trong dân 

ngày càng tăng dẫn đến công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả ở Bộ phận 

Một cửa thường xuyên quá tải; đồng thời, tiếp nhận hồ sơ từ Một cửa liên thông 

cấp xã và kiểm tra chuyển hồ sơ trên hệ thống phần mềm mới, dẫn đến không đủ 

nhân lực, thời gian xử lý kiểm tra tiếp chuyển và kiểm tra trả trên hệ thống (chưa 

kể đến hồ sơ chọn sai và hồ sơ đã trả kết quả nhưng không tìm thấy đầu ra kết 

thúc trên hệ thống để kiểm tra); công chức, viên chức ở tất cả các khâu từ đầu 

vào đến trả kết quả vận hành phần mềm chưa thông thạo, vừa xử lý hồ sơ bản 

giấy nhằm đảm bảo quy trình ISO, vừa phải thực hiện thêm việc kiểm tra trên hệ 

thống xử lý. Với lượng hồ sơ quá nhiều, chưa đồng bộ như hiện nay dẫn đến xử 



 

6 

 

lý xong nhưng không tìm thấy hoặc quên chọn chuyển khâu tiếp theo để trả kết 

quả, ảnh hưởng đến kết quả báo xử lý hồ sơ trễ trên hệ thống; 

+ Đối với các quy trình liên thông có sự tham gia của UBND cấp xã, 

UBND cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, cơ quan quản 

lý nhà nước về nhà ở, cơ quan Thuế (như quy trình chuyển mục đích, quy trình 

điều chỉnh tăng diện tích, quy trình đăng ký và cấp Giấy chứng nhận lần đầu, 

Quy trình đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền UBND quận, 

huyện…) vẫn chưa tham gia vào quy trình nên viên chức Văn phòng Đăng ký 

đất đai và các Chi nhánh quận, huyện phải thực hiện luân chuyển hồ sơ thay cho 

các cơ quan này, trong khi số lượng hồ sơ rất lớn dẫn đến tình trạng quá tải. Do 

đó, hồ sơ vẫn chưa kết thúc được theo từng TTHC nên vẫn còn tồn đọng, trễ hẹn 

trên phần mềm.  

- Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC: thành phố 

đã triển khai tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC của sở, ban, ngành, UBND 

quận, huyện, xã, phường, thị trấn thông qua phần mềm đánh giá việc giải quyết 

TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử (http://danhgia.cantho.gov.vn); 

đã tập huấn, hướng dẫn sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn 

các chỉ số đánh giá tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 

2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

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 của 

UBND và các cơ quan hành chính:  

* Về sắp xếp tổ chức bộ máy đối với cơ quan hành chính: 

- Đã ban hành các quyết định thực hiện giảm 27 phòng chuyên môn thuộc 

14 sở, ngành, 05 phòng thuộc Chi cục2. Qua đó, giảm 81 chức danh Trưởng 

phòng và Phó Trưởng phòng thuộc sở và 15 chức danh Trưởng phòng và Phó 

Trưởng phòng thuộc Chi cục; Đến nay, 15/19 cơ quan đã hoàn thành việc xây 

dựng đề án sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn theo lộ trình quy định; 

- Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 138 Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp 

liên ngành (trong đó 109 Ban Chỉ đạo và 29 Hội đồng) xuống còn 64 Ban Chỉ 

đạo (giảm 45 Ban Chỉ đạo) và 29 Hội đồng (các Hội đồng này sẽ giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ); 

                                              

2 Cụ thể: 05 phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 phòng chuyên môn 

thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; 02 Phòng chuyên môn thuộc Thanh tra thành phố; 01 phòng chuyên môn 

thuộc Sở Nội vụ; 02 phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương; 02 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc; 01 

phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 03 phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, 01 phòng 

chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 02 phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 01 phòng 

chuyên môn thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, 02 phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và giải thể 03 

phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, 03 phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ, 01 phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 02 phòng thuộc Chi cục 

Phát triển nông thôn). 
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- Hoàn thành thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ 

quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn cấp huyện: Trưởng ban Ban Tổ chức 

huyện ủy kiêm Trưởng phòng Phòng Nội vụ tại huyện Phong Điền và huyện 

Vĩnh Thạnh; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra tại quận Ô Môn 

(đối với huyện Thới Lai đang xây dựng đề án triển khai thực hiện); 

- Kết quả thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân các cấp: 

+ Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND (huyện Cờ Đỏ); 

+ Cấp xã: có 79/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 09/85 xã, phường, thị trấn Bí thư kiêm Chủ tịch 

UBND3.  

- Đến nay, tất cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành 

việc chấm dứt hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ. 

* Về sắp xếp tổ chức bộ máy đối với đơn vị sự nghiệp: 

- Kết quả hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để 

thu gọn đầu mối, giảm biên chế: thành phố đã sắp xếp, kiện toàn, giải thể giảm 

40 đơn vị sự nghiệp và 09 Chi nhánh phát triển quỹ đất quận, huyện4;  

- Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố: thành phố đã có 

văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng 2 thành phố. 

b) Công tác biên chế và tinh giản biên chế: 

Tính đến nay, đã thẩm tra và phê duyệt tinh giản biên chế năm 2019 đối với 

49 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức. Lũy kế kết quả thành phố đã trình 

Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế và UBND thành phố phê duyệt 

danh sách tinh giản biên chế đối với 285 trường hợp (trong đó: cán bộ, công 

chức là 22 trường hợp, viên chức là 249 trường hợp và cán bộ, công chức cấp xã 

là 14 trường hợp); thực hiện cắt giảm 3.093 biên chế (trong đó: 143 biên chế 

công chức trong cơ quan hành chính, 2.950 số lượng người làm việc trong đơn 

vị sự nghiệp công lập (đã cắt 2.050 người, dự kiến cắt năm 2019 là 900 người)) 

                                              
3 Cụ thể: phường An Lạc, An Cư (quận Ninh Kiều); phường Tân Phú (quận Cái Răng); phường Thới 

Long, phường Long Hưng (quận Ô Môn); xã Giai Xuân (huyện Phong Điền); xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai); 

xã Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ); thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh). 
4 Trong đó: sự nghiệp giáo dục giảm 08 đơn vị (07 sự nghiệp giáo dục cấp huyện, 01 sự nghiệp trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo); sự nghiệp y tế giảm 15 đơn vị (03 đơn vị thành phố, 09 đơn vị cấp huyện và 03 Trạm y 

tế cấp xã); sự nghiệp văn hóa giảm 11 đơn vị (giảm 01 sự ghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 

sự nghiệp văn hóa cấp huyện); giảm 01 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố (giải thể Trường Trung cấp 

nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long); 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương, 02 đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND quận Ô Môn (giải thể Đội Quản lý trật tự đô thị, Ban Quản lý liên chợ quận) và 02 sự nghiệp thuộc 

UBND huyện Phong Điền (giải thể Ban Quản lý chợ và Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân Mỹ Khánh). Qua sắp 

xếp đã giảm: 08 phòng và 06 tổ chuyên môn; 50 chức danh (Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng ban, 

Phó trưởng ban, Trưởng, Phó Trưởng đoàn), 10 Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, 04 trưởng phòng, 03 Phó 

Trưởng phòng, giảm 27 người làm việc; tinh giản 15 biên chế. 
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và 108 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

Theo đó, lũy kế tỷ lệ thực hiện tinh giản và cắt giảm đạt theo lộ trình đề ra, 

cụ thể: về biên chế công chức đã tinh giản và cắt giảm 165/213 biên chế, giảm 

77,4% so với biên chế giao năm 2015 (đạt 7,74% kế hoạch của giai đoạn 2015 - 

2021); về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh giản 

và cắt giảm 3.199/2.313 người, giảm 13,8% so với biên chế giao năm 2015 (đạt 

138% kế hoạch của giai đoạn 2015 - 2021). 

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

chức (CBCCVC) 

a) Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức: 

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đã hoàn thành việc mô tả theo 

danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức. Trên cơ sở đó, các đơn vị tiến 

hành kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức thông qua bản mô tả công 

việc và khung năng lực của từng vị trí công việc (xác định được đặc điểm, đặc 

thù, tính phức tạp và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cần thiết để thực hiện công việc đó) là cơ sở quan trọng giúp xác định 

các tiêu chí để tuyển dụng, đánh giá công chức phù hợp với từng vị trí làm việc; 

đồng thời, phát hiện những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vị trí 

việc làm, tránh tình trạng định sẵn nhân sự rồi mới tạo ra công việc và tránh sự 

chồng chéo khi phân công, giao việc.  

Dựa trên danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và tiêu chuẩn ngạch, 

khung năng lực công chức làm cơ sở cho công tác thanh, kiểm tra về tổ chức bộ 

máy, cán bộ công chức có cơ sở và tiêu chí để kiên quyết xử lý đối với các 

trường hợp vi phạm hoặc bổ nhiệm chưa đúng trình tự, thủ tục, điều kiện về tiêu 

chuẩn chức danh theo vị trí việc làm. 

b) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ:  

Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên 

quan đến công tác cán bộ (tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC...) đi vào nề 

nếp, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn có liên quan, thống 

nhất từ thành phố đến quận, huyện; chú trọng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 

tra nhằm phát hiện nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế để đề xuất các giải pháp 

kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều hành các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương. Thành phố đã thực hiện quy trình điều động, 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu, đối với CBCCVC thông qua Ban Cán sự 

Đảng UBND thành phố: 60 trường hợp. Ban hành quyết định tiếp nhận, điều 

động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công nhiệm vụ, nghỉ hưu: 29 trường hợp; 

Báo cáo rà soát kết quả triển khai thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến 

khích nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 

2019; kết qủa có 489 viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng (trong đó: 
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Giáo viên màm non hạng III: 426 viên chức; Giáo viên tiểu học hạng III: 63 viên 

chức); Quyết định bổ nhiệm vào ngạch kiểm lâm viên chính và xếp lương: 01 

trường hợp; Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và xếp lương: 36 

trường hợp. 

Thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp cấp thành 

phố; ban hành văn bản giải quyết 2.256 trường hợp về chính sách tiền lương, 

chế độ nghỉ hưu, thôi việc5 và 193 trường hợp về tuyển dụng, sử dụng, quản lý 

công chức, viên chức6. 

c) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 

Thành phố ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 

2018 về việc đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019; Kế hoạch số 169/KH-

UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp xã năm 2019. Tổ chức Đoàn CBCCVC tham dự lớp bồi dưỡng tại 

Hoa Kỳ (lĩnh vực giao thông, quy hoạch đô thị); ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 

của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập 

trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, 

năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cử 03 cán bộ lãnh đạo, quản lý tham 

dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. 

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị thành phố tổ chức các lớp bồi 

dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp sở, 

cấp huyện (03 lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 267 người; 03 lớp quản 

lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: 194 người; 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng 

lãnh đạo, quản lý cấp sở: 32 người; 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý 

cấp huyện: 34 người); phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu trình 

UBND thành phố mở lớp bồi dưỡng tiếng Nhật cho CBCCVC thành phố. 

6. Cải cách tài chính công  

a) Về thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2005 

của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP: 

Trên địa bàn thành phố có 283 đơn vị triển khai thực hiện Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP của Chính phủ (bao gồm 40 đơn vị cấp thành phố, 243 đơn vị 

                                              
5 Nâng bậc lương thường xuyên chuyên viên, chuyên viên chính: 63 trường hợp, chuyển ngạch xếp lương: 22 trường 

hợp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương: 38 trường hợp, nâng bậc lương trước thời hạn đề nghỉ hưu: 18 

trường hợp, Quyết định và phê duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: 2.012 trường hợp, nâng 

phụ cấp thâm niên nhà giáo: 04 trường hợp; nghỉ hưu: 24 trường hợp; thôi việc: 24 trường hợp; Nghỉ hưu, thôi việc  theo 

Nghị định 108: 06 trường hợp; 49 Công văn liên quan đến lĩnh vực chính sách - tiền lương. 
6 Tiếp nhận công chức, viên chức: 12 trường hợp, tuyển dụng đặc cách công chức, viên chức: 31 trường hợp, 

điều động công chức, việc chức: 04 trường hợp, hỗ trợ khuyến khích: 81 trường hợp, xét chuyển công chức cấp 

xã thành công chức cấp huyện: 22 trường hợp; chuyển công tác công chức, viên chức: 43 trường hợp. 
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cấp huyện7). Tất cả các đơn vị ban hành Quy chế quản lý tài sản công và Quy 

chế chi tiêu nội bộ; trong Quy chế có thể hiện từng tiêu chí đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả tăng thu nhập cho từng cán 

bộ, công chức. 

Nhìn chung, việc sử dụng biên chế, kinh phí nhà nước, mua sắm trang thiết 

bị, văn phòng phẩm... đúng mục đích, có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong chi tiêu theo đúng quy định. Qua thực hiện khoán biên chế và 

kinh phí đã góp phần tăng thu nhập cho CBCCVC. 

b) Về thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự 

nghiệp khác và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập: 

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, thành phố có 581 đơn vị sự nghiệp 

công lập triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ (gồm 129 đơn 

vị cấp thành phố, 452 đơn vị cấp huyện8).  

Sở Tài chính quản lý 129 đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố. Sở đã 

triển khai đến tất cả đơn vị sự nghiệp việc lập phương án tự chủ tài chính theo 03 

Nghị định nêu trên. 100% đơn vị sự nghiệp đã và đang thực hiện việc lập 

phương án tự chủ để Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt 

thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị 

định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  

Trong đó, chia ra làm 3 loại hình như sau:  

- Tự đảm bảo chi thường xuyên: 26 đơn vị; 

- Tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 52 đơn vị; 

- Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên: 51 đơn vị. 

Hầu hết các đơn vị đều thể hiện trách nhiệm và chủ động trong thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị đã có chuyển biến về chất lượng và hiệu quả 

công việc như: tăng cường công tác quản lý trong thu chi tài chính nội bộ, sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực. Ngoài phần kinh phí ngân sách cấp, các đơn vị sự nghiệp 

được giao quyền tự chủ tích cực khai thác các nguồn thu sự nghiệp, bảo đảm chi 

tiêu hiệu quả, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức chi tiêu để góp phần 

tăng thu nhập cho viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình. 

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện xây dựng Quy chế chi tiêu nội 

bộ và quản lý tài sản công; đồng thời, công khai sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

                                              
7 Cấp huyện: bao gồm 160 đơn vị thuộc khối hành chính, đoàn thể; 85 đơn vị xã, phường, thị trấn. 
8 Cấp huyện: thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP: 434 đơn vị; thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP: 18 

đơn vị. 
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nước đúng theo quy định, có ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức, 

viên chức và người lao động. 

7. Về hiện đại hóa hành chính 

a) Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC: 

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan nhà nước từ thành phố 

đến cấp xã thường xuyên được bảo trì, kiểm tra đảm bảo việc phục vụ truyền 

dẫn dữ liệu trong nội bộ cơ quan nhà nước cấp thành phố. Trung tâm dữ liệu 

thành phố theo mô hình tập trung đảm bảo duy trì, phục vụ cho việc quản trị hạ 

tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước, 

cung cấp tập trung, hiệu quả các tài nguyên mạng, các ứng dụng dùng chung của 

thành phố; 

- Về sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp thành phố 

đến cấp xã, phường, thị trấn: tính từ đầu năm 2019, đã tổ chức 14 cuộc họp trực 

tuyến cấp thành phố do UBND thành phố, sở, ban, ngành chủ trì và 23 cuộc họp 

trực tuyến do UBND quận, huyện chủ trì họp với cấp xã, phường, thị trấn.  

b) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước:  

- Về triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của thành phố, Sở Thông tin 

và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc đầu tư 

ứng dụng CNTT tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố. Trong 

6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng đơn vị 

tư vấn thực hiện các đợt khảo sát trực tiếp tại các sở, ban, ngành, UBND quận, 

huyện về hiện trạng, nhu cầu đầu tư hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ 

xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thuộc phạm vi Kiến trúc Chính 

quyền điện tử; 

- Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng số 459 cơ quan, đơn vị đã được 

triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành (bao gồm 23 sở, ngành; 23 

đơn vị trực thuộc UBND thành phố, trực thuộc sở, ngành; 06 tổ chức chính trị - 

xã hội; 09 UBND quận, huyện, 128 đơn vị trực thuộc và phòng chuyên môn 

thuộc UBND quận, huyện; 85 UBND xã, phường, thị trấn và 185 đơn vị được 

triển khai mở rộng để sử dụng chức năng gửi và nhận văn bản điện tử liên thông 

tại bộ phận văn thư. Phần mềm quản lý văn bản của thành phố Cần Thơ đã kết 

nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% cấp xã; 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng 

điện tử: 92%; 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức của thành phố sử dụng hộp thư điện tử thường 

xuyên trong công việc đạt 95%; 

- Sở, ban, ngành thành phố đã và đang triển khai sử dụng các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành như Hệ thống thông tin quản lý CBCCVC (Sở 

Nội vụ), Hệ thống quản lý dự án đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Hệ thống Phần 

mềm VNEDU quản lý trường mầm non, Hệ thống phần mềm Smas quản lý nhà 
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trường (Sở Giáo dục và Đào tạo), Hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo thống kê 

du lịch thành phố Cần Thơ (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hệ thống dữ liệu 

thống kê báo cáo ngành Y tế thành phố Cần Thơ (Sở Y tế), Hệ thống thông tin 

quan trắc môi trường, Hệ thống thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ (Sở Tài nguyên 

và Môi trường), Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng tư pháp, Hệ thống cơ sở dữ 

liệu công chứng, chứng thực phường, xã, thị trấn (Sở Tư pháp).  

c) Ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: 

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở, ban, ngành và địa 

phương triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến và nâng cấp phần mềm một cửa 

điện tử trên phạm vi toàn thành phố (gồm 19 sở, ban, ngành, 09 UBND quận 

huyện và 85 xã, phường, thị trấn), hoàn thành trong năm 2018 và đưa vào sử 

dụng chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, địa chỉ để tổ chức, cá nhân truy 

cập là dichvucong.cantho.gov.vn. Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và 

một cửa điện tử được cài đặt tập trung tại Trung tâm dữ liệu thành phố, các sở, 

ban, ngành, địa phương truy cập qua mạng để khai thác, sử dụng.  

Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và phần mềm một cửa điện tử 

thành phố đáp ứng yêu cầu về chức năng, tính năng theo quy định tại Thông tư 

số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về việc cung cấp DVCTT và bảo đảm khả năng truy cập thuận 

tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nước và đáp ứng một số yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 

4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC. Hiện nay, Cổng DVCTT đã cung cấp 717 DVCTT mức 

3, 4 (508 DVCTT mức 3 và 209 DVCTT mức 4) đạt tỷ lệ 38,6% trên tổng số 

1.854 TTHC toàn thành phố. 

Tổng hợp số liệu, tình hình DVCTT trong 6 tháng đầu năm 2019 

 

TT Dịch vụ công trực tuyến ĐVT 
Số 

lượng 
Tỷ lệ  Ghi chú 

1 DVCTT mức độ 3:         

  

 -  Tổng số DVCTT mức độ 3  
dịch 

vụ 
508 27,4% 

Tỷ lệ trên tổng 

số TTHC 

 -  Tổng số hồ sơ đã được tiếp 

nhận, giải quyết trực tuyến (hồ 

sơ trực tuyến) qua các DVCTT 

mức độ 3  

hồ sơ 1.139 3,4% 
Tỷ lệ trên tổng 

số hồ sơ 

 -  Tổng số hồ sơ của các 

DVCTT mức độ 3 vẫn được 

người dân, doanh nghiệp gửi 

xử lý trực tiếp (hồ sơ không 

trực tuyến)  

hồ sơ 32.349 96,6% 
Tỷ lệ trên tổng 

số hồ sơ  
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 -  Tổng số DVCTT mức độ 3 

có phát sinh hồ sơ trực tuyến  

dịch 

vụ 
55 10,8% 

Tỷ lệ trên tổng 

số DVCTT 

mức độ 3 

2 DVCTT mức độ 4:          

  

- Tổng số DVCTT mức độ 4 
dịch 

vụ 
209 11,3% 

Tỷ lệ trên tổng 

số TTHC 

- Tổng số hồ sơ đã được tiếp 

nhận, giải quyết trực tuyến (hồ 

sơ trực tuyến) qua các DVCTT 

mức độ 4  

hồ sơ 4.323 13,9% 
Tỷ lệ trên tổng 

số hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ của các 

DVCTT mức độ 4 vẫn được 

người dân, doanh nghiệp gửi 

xử lý trực tiếp (hồ sơ không 

trực tuyến)  

hồ sơ 26.747 86,1% 
 Tỷ lệ trên tổng 

số hồ sơ  

- Tổng số DVCTT mức độ 4 có 

phát sinh hồ sơ trực tuyến 

dịch 

vụ 
37 17,7% 

Tỷ lệ trên tổng 

số DVCTT 

mức độ 4 

Ngoài ra, để quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả Cổng DVCTT và phần 

mềm một cửa điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông đang tham mưu UBND 

thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền DVCTT mức độ 3, 4 và Quy chế 

quản lý, vận hành và sử dụng Cổng DVCTT và phần mềm một cửa điện tử. Bên 

cạnh đó, UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác tham 

mưu thực hiện TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, phối hợp Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích, số lượng TTHC tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 

công ích là 33.922 hồ sơ (trong đó, sở, ngành là 33.765 hồ sơ; quận, huyện là 

157); đồng thời, trong 33.922 hồ sơ thì nhận và trả kết quả (2 chiều) là 232 hồ sơ, 

nhận hồ sơ (1 chiều) là 1.478 hồ sơ và trả kết quả (1 chiều) là 32.212 hồ sơ).  

d) Việc thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: 

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước, thành phố Cần Thơ đạt tỷ lệ 100% các cơ quan hành chính 

cấp thành phố và UBND cấp huyện áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008, cụ thể: 

- UBND các cấp: gồm UBND thành phố và 09/09 UBND cấp huyện đã 

công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; 
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- Cơ quan chuyên môn cấp thành phố: 19/19 đơn vị đã công bố HTQLCL 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; 

- UBND cấp xã (là đơn vị khuyến khích áp dụng): có 85/85 đơn vị đã công 

bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; 

- Ngoài ra, có 03 đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố cũng đang 

áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 như: Tổng 

cục Hải quan, Công an thành phố và Kho bạc Nhà nước. 

Việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008, các cơ quan thực hiện duy trì theo quy định. Theo đó, các cơ quan đã 

chủ động rà soát các TTHC được công bố và thực hiện cập nhật theo quy trình 

ISO theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, có 02 đơn vị đã ban hành Quyết 

định công bố HTQLCL đối với các TTHC có sửa đổi, bổ sung gồm: Ban Dân 

tộc, Sở Tư pháp. Ngoài ra, có 03 đơn vị đã thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ 

(gồm Sở Y tế, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu Tư). Các đơn vị còn lại có 

xây dựng kế hoạch đánh giá và dự kiến sẽ thực hiện đánh giá trong thời gian tới. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn 

phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình nội 

bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC. 

Về công tác tổ chức kiểm tra theo chế độ định kỳ việc áp dụng HTQLCL 

tại các cơ quan sẽ được lồng ghép với Đoàn Kiểm tra CCHC năm 2019 theo Kế 

hoạch số 164/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố. 

Theo đó, thời gian kiểm tra dự kiến sẽ thực hiện vào Quý III năm 2019. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ 

1. Mặt được 

a) Lãnh đạo các ngành, các cấp tiếp tục chỉ đạo sâu sát việc xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2019, đến nay có 100% sở, 

ngành thành phố và UBND quận, huyện đã ban hành và triển khai thực hiện kế 

hoạch công tác CCHC năm 2019; 

b) Công tác kiểm tra CCHC được tổ chức thực hiện nghiêm túc góp phần 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố; 

c) Có sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, quán triệt 

chỉ đạo, thực hiện. Vì vậy, nhiều hoạt động được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; 

d) Hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT của thành phố được duy trì hoạt động an 

toàn, ổn định, đồng bộ và từng bước được nâng cao, cơ bản đảm bảo theo yêu cầu 

công việc hiện tại. Các phần mềm chuyên ngành được triển khai và đưa vào sử 

dụng thông suốt, tạo sự liên thông việc giải quyết hồ sơ giữa các ngành, các cấp; 

đ) Chất lượng công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa tiếp tục được kiện 

toàn, ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Những tồn tại, hạn chế 
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a) Một số bộ, ngành còn chậm công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia, 

gây khó khăn cho địa phương khi thực hiện địa phương hóa TTHC; 

b) Đến thời điểm hiện tại, Bộ Nội vụ chưa giao, thẩm định số lượng hợp 

đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 

năm 2000 của Chính phủ trong cơ quan hành chính (Sở Nội vụ đã có văn bản đề 

nghị Bộ Nội vụ) nên gặp khó, bị động trong quá trình tham mưu lộ trình cắt 

giảm theo quy định; 

c) Hiện tại chủ trương thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã được thể hiện rõ tại Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Chính phủ. Tuy nhiên, văn bản quy 

định có liên quan đến tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị của Chính 

phủ, Bộ quản lý chuyên ngành ban hành vẫn còn hiệu lực, chậm sửa đổi nên ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện của địa phương; 

d) Việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước vẫn còn thiếu sự đồng bộ 

và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống 

thông tin theo ngành dọc của Bộ, ngành Trung ương triển khai. Hồ sơ phát sinh 

đối với DVCTT mức 3, 4 còn ít do người dân, doanh nghiệp còn tâm lý e ngại, 

chưa tin tưởng cao đối với môi trường mạng; công tác thông tin, tuyên truyền 

chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 

năm 2019 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

bảo đảm công tác CCHC nhà nước. Tuy nhiên, nội dung Thông tư số 

26/2019/TT-BTC không đề cập đến việc chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc 

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên 

thông) (theo Phụ lục tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC, mức chi này tối đa 

400.000 đồng/người/tháng). Để tạo thuận lợi cho công tác dự toán và quyết toán 

kinh phí CCHC hàng năm, kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn địa 

phương thực hiện việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận 

Một cửa các cấp trong thời gian tới. 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Tiếp tục phát huy mô hình một cửa và một cửa liên thông, rà soát, kiện 

toàn các quy chế phối hợp, đẩy mạnh cải cách TTHC, đặc biệt là thủ tục liên 

quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thuế, đất đai và hải quan…; rà soát, kiến 

nghị bãi bỏ các TTHC không phù hợp, tạo mọi thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi 

phí và rủi ro cho doanh nghiệp, người dân. 

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, xử lý 

nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người 

dân và doanh nghiệp. 
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3. Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong cơ 

quan, đơn vị, địa phương gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBCCVC. Thực hiện tinh giản biên chế đúng mục tiêu đề ra và quản lý chặt chẽ 

biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh CBCCVC và xác 

định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế. 

4. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT ở mức 

độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả. Rà soát, đề 

xuất thí điểm thực hiện nhanh TTHC đối với một số ngành, lĩnh vực quan trọng, 

tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp.  

5. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đúng 

quy định, lộ trình; triển khai và thực hiện có hiệu quả 02 Đề án sắp xếp, kiện 

toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Tổ chức thi nâng ngạch, thăng hạng từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên 

và tương đương năm 2019. 

7. Rà soát việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 để điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Tiếp tục cử 

CBCCVC đi bồi dưỡng theo Đề án bồi dưỡng CBCCVC ở nước ngoài tại thành 

phố Riverside, Hoa Kỳ (lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất 

thải). Nghiên cứu thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 

năm 2013 của UBND thành phố quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của 

thành phố Cần Thơ. 

8. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, trong đó ưu tiên các hệ thống 

thông tin nền tảng và cơ sở dữ liệu dùng chung, các hệ thống thông tin cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục triển khai 

Đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 

2016 - 2025. 

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện 

công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2019./. 

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 11 tháng 6 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính 6 tháng 

đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019) 

    
Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC); 

- TT. TU, TT. HĐND TP;  

- Đại biểu HĐND TP;  

- Sở, ban, ngành TP;  

- UBND quận, huyện;  

- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7);  

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT,ĐTS.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Mạnh 
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