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    (DỰ THẢO) 

BÁO CÁO  

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  

giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 

 

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây 

dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc triển khai 

Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011-2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo như sau:  

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI  ĐOẠN 2011-2020 

I. TỈNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Tình hình phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2011-2020: Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức, người dân, doanh nghiệp về các nội dung cải cách hành chính, công tác 

tuyên truyền luôn được quan tâm và bố trí nguồn lực thực hiện. Các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác 

cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh như: Nghị quyết số 30c/NQ-CP 

ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 

của Thủ tướng Chính về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kết luận số 33-KL/TU ngày 

31/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2013-2015, Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, Nghị 

quyết số 61/NQ-HĐND về chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2012-2016 và quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc tại Bộ phận một cửa các cấp; Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 

20/12/2011 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2011-2015; Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 ban hành Kế 

hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Vĩnh Phúc và các 

kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Trên cơ sở các kế hoạch năm và giai 

đoạn của UBND tỉnh ban hành các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế 

hoạch cải cách hành chính triển khai cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm của công tác 

cải cách hành chính để thực hiện. 
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- Việc xây dựng các văn bản triển khai Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính: Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2012-2020, nhiệm vụ cải cách hành chính được xác định rõ trong các Nghị quyết 

của các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp. 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành 02 Nghị quyết và 01 Kết luận về cải cách hành 

chính; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 04 Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành nhiều Quyết định, Kế hoạch, Đề án và công văn về cải cách hành 

chính. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành 

chính theo quy định (Biểu phụ lục 1a). Các văn bản tập trung chỉ đạo các nội 

dung công tác cải cách hành chính. 

- Về bố trí nguồn lực triển khai: (1) Về nhân lực: Để thực hiện hiệu quả công 

tác chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh đã phân công 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND 

tỉnh phụ trách công tác cải cách hành chính; UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu 

giúp UBND tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Sở Nội 

vụ đã bố trí 01 lãnh đạo sở phụ trách và 03 công chức chuyên trách. Đối với các Sở, 

ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã bố trí 01 lãnh đạo phụ trách và từ 01-

02 công chức đầu mối đảm nhiệm về cải cách hành chính. Về nhân lực làm việc tại 

Bộ phận một cửa: Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Trung tâm phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã với tổng số công chức là 

617 người trong đó: Cấp tỉnh 30 người, cấp huyện 74 người, cấp xã 513 người; Cán 

bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí phụ cấp. (2) 

Về kinh phí: Hàng năm UBND tỉnh ban hành Quyết định riêng bố trí kinh phí phục 

vụ cho công tác cải cách hành chính. Từ năm 2011 đến năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đã 

bố trí trên 11 tỷ đồng phục vụ việc mua sắm trang thiết bị (máy photo copy , máy vi 

tính, máy in); Bố trí trên 15 tỷ đồng phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn, trao 

đổi học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính... 

- Công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính: Để đánh giá chất lượng 

triển khai công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính để đánh giá các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã, cụ thể: Năm 2013, UBND tỉnh ban hành 02 Đề án số 5093/ĐA-UBND và 

số 5094/ĐA-UBND ngày 11/9/2013 về thí điểm Chỉ số đánh giá cải cách hành 

chính và đánh giá Bộ phận một cửa các cấp và thực hiện thí điểm đánh giá xếp 

hạng ở 11 đơn vị. Năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2260/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2014 về ban hành Chỉ số đánh giá cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc 

và tiến hành đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn 

vị, gồm: 07 cơ quan Trung ương, 21 sở, ban, ngành và 09 huyện, thành, thị. Năm 

2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về 

ban hành Chỉ số cải cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc thay 

thế Quyết định số 2260/QĐ-UBND của UBND tỉnh và tiến hành đánh giá, xếp 

hạng đối với 06 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Hiện nay, Cảnh sát 

Phòng cháy – Chữa cháy tỉnh sáp nhập về Công an tỉnh nên còn 06 đơn vị); 20 sở, 

ban, ngành; 09 huyện, thành phố. Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính các 
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cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã lượng hóa các nhiệm vụ cụ thể về cải cải cách 

hành chính nhằm duy trì và phát huy những điểm mạnh, đồng thời khắc phục 

những tồn tại, hạn chế để công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc đi vào nề 

nếp và hiệu quả. 

- Về công tác đánh giá sự hài lòng của các cơ quan, tổ chức đối với các dịch 

vụ công trên địa bàn tỉnh:  

+ Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai phương pháp đo 

lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước, từ năm 2014 đến 2017 tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành 04 cuộc điều 

tra, khảo sát sự hài lòng người dân tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Đất đai, y 

tế, giáo dục và đào tạo, cấp chứng minh nhân dân, cấp đăng ký kết hôn, cấp giấy 

phép xây dựng nhà ở...Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng trung bình của 

các dịch vụ công đạt trên 80% (Thủ tục Cấp Đăng ký và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đạt 

76,67% và sự hài lòng cải thiện trên đạt 80% trong những năm tiếp theo).  

+ Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 

10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, hành chính nhà nước 

giai đoạn 2017-2020 (Chỉ số SIPAS). Tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện tốt 

các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Kết quả năm 2017, Chỉ số SIPAS của 

Vĩnh Phúc đạt 95,75%, xếp thứ nhất trên 63 tỉnh, thành phố; Năm 2018, đạt 

88,2%, xếp thứ 13/63  tỉnh, thành phố; Năm 2019, đạt 83,37%, xếp thứ 11/63 tỉnh, 

thành phố. Qua kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của các cơ quan, hành chính nhà nước là một kênh thông tin quan 

trọng giúp các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ 

công phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém và những khó khăn, 

vướng mắc để có biện pháp khắc phục. 

- Những mô hình, sáng kiến trong triển khai công tác cải cách hành chính: 

Từ năm 2011 đến nay, nhiều mô hình sáng kiến được tỉnh triển khai áp dụng thực 

hiện như: Triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính trên cả 4 nhóm  

cơ quan, gồm: Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Các sở ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; Triển khai Phần 

mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa các cấp tại 164 cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh (tỉnh, huyện, xã liên thông ngang, dọc) bên cạnh đó UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Triển khai phần mềm quản lý 

văn bản điều hành đồng bộ 03 cấp chính quyền; Cung cấp hòm thư công vụ cho 

cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác chuyên môn. 

- Gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính với công tác thi đua 

khen thưởng: UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác cải 

cách hành chính là một tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng; các 

cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính để 

đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân hàng năm.  
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2. Kiểm tra việc thực hiện  

- Việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra: Theo chức năng, 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao,  hàng năm Sở Nội vụ ban hành kế hoạch kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; Hàng năm, Sở Nội vụ đã 

thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra và đã tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ công 

tác Nội vụ, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của của 07 sở, ngành và 03 

huyện, thành phố và một số đơn vị cấp xã. Đảm bảo tỷ lệ các cơ quan hành chính 

nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện được kiểm tra đạt trên 30% theo quy định của Bộ Nội 

vụ. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cũng đã tiến hành 

các cuộc kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định; Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh cũng đã tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành 

chính theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, Nghị quyết số 61/NQ-HĐND đối với các 

sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; Giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ 

tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Tư pháp, 

Văn phòng UBND tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (Có Phụ lục 1b kèm theo). Qua kiểm tra, 

nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

các văn bản chỉ đạo theo Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, qua đó đã 

góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Đánh giá tác động và sự chuyển biến của công tác kiểm tra: Thông qua 

công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất đoàn kiểm tra chỉ ra những tồn tại, hạn chế 

của các cơ quan, đơn vị; từ kết quả kiểm tra các cơ quan, đơn vị chủ động xây 

dựng các giải pháp, kế hoạch để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

hành chính. Riêng công tác cải cách hành chính, qua công tác kiểm tra có tác động 

tích cực, tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức 

trong công tác cải cách hành chính, hàng năm các đơn vị có nhiều sáng kiến, giải 

pháp mới nâng cao công tác chuyên môn cũng như khắc phục những tồn tại, hạn 

chế được chỉ ra. Đến nay, việc triển khai các nội dung cải cách hành chính đã đi 

vào nề nếp, các cơ quan hành chính các cấp xây dựng các kế hoạch cải cách hành 

chính và báo cáo định kỳ đầy đủ về nội dung, cụ thể về số liệu, việc thực hiện các 

nhiệm vụ được giao cơ bản đảm bảo đúng thời gian và chất lượng; Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả đảm bảo về diện tích, cơ sở vật chất đảm bảo nhu cầu cơ bản 

phục vụ công việc; Cán bộ, công chức, viên chức tích cực hơn trong việc nâng cao 

kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học trong giải quyết công việc. 

3. Thông tin, tuyên truyền  

- Việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách 

hành chính: Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch và giao Sở Nội vụ triển khai 

Tuyên truyền và tập huấn về công tác cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên các nội dung liên 

quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. 
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- Kết quả thực hiện kế hoạch truyên truyền: (1) Nội dung: Tuyên truyền các 

văn bản chỉ đạo, định hướng về cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh 

và kết quả đã đạt được; (2) Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền sâu rộng đến cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân 

với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, viết 

tin, bài đăng trên các bản tin, tổ chức tọa đàm, xây dựng tiểu phẩm, tổ chức hội thi 

bằng hình thức sân khấu hóa, xây dựng các chuyên mục riêng về cải cách hành 

chính trên Cổng thông tin điện tử và trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; (3) 

Mức độ hoàn thành kế hoạch: Hàng năm, các cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% 

nội dung kế hoạch đề ra, cụ thể: Trong giai đoạn 2011-2020 đã phối hợp với các 

cơ quan, báo chí trong và ngoài tỉnh thực hiện trên 1000 lượt tin, bài, ảnh đăng 

trên các báo, tạp chí; Thực hiện trên 60 chuyên mục phát trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 08 cuộc thi tuyên 

truyền; 7 cuộc tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính; (4) Hiệu quả của 

công tác tuyên truyền: Thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn đã góp phần 

giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, qua 

đó phát huy tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao của cơ 

quan, đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh; Đồng thời, thông qua 

công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động hành 

chính nhà nước để thực hiện, cũng như thực hiện quyền giám sát của người dân 

vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. 

4. Đánh giá chung về công tác triển khai 

a) Mặt tích cực đạt được 

Thực hiện Chương trình tổng thể, công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các 

cấp, các ngành. Các nội, yêu cầu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của 

Chính phủ đã được xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, 

chủ động, phù hợp với đặc thù về kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, đã có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các cấp uỷ đảng với chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; 

qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cải cách hành 

chính. Nhiều cấp uỷ đảng đã phối hợp với chính quyền xây dựng nghị quyết hoặc 

chương trình hành động, chuyên đề, kế hoạch về cải cách hành chính góp phần thực 

hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, của các Bộ 

ngành và của tỉnh.  

b) Tồn tại, hạn chế 

- Chưa có sự quan tâm đúng mức, sự chỉ đạo mạnh mẽ của người đứng đầu tại 

một số cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải 

cách hành chính; đội ngũ tham mưu cải cách hành chính tuy đã được tăng cường 

nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Một số sở, ban, ngành, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện công tác cải cách hành chính. 

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

TRÌNH TỔNG THỂ 
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1. Cải cách thể chế 

1.1. Kết quả đạt được 

a) Về tình hình triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi 

trách nhiệm của tỉnh:  

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực 

hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, 

các ngành triển khai thực hiện các quy định của pháp luật cụ thể như: Ban hành 

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 Quy định về trách nhiệm của 

các cấp, các ngành trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh; 

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 về việc Ban hành Quy định 

trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế trách 

nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác kiểm tra; rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...  

b) Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật 

- Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và tuân thủ 

quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Trong những năm qua tỉnh Vĩnh 

Phúc đã ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của cơ quan theo đúng quy định cụ thể: Ban hành Nghị quyết 

96/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc quy định một số mức chi đặc thù cho 

công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và định 

mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng; Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2015 về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2016-2020; Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 quy định một số 

mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 

21/7/2016 quy định một số mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 

quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc; Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định mức phân bổ 

kinh phí cho công tác xâu dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc và một số quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban 

hành nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. 

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh: Từ năm 2011-2020, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban 

hành 684 văn bản văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 125 Nghị quyết HĐND 

tỉnh, 559 văn bản (481 Quyết định, 78 Chỉ thị); UBND cấp huyện ban hành 456 

văn bản (67 Nghị quyết, 373 Quyết định và 16 Chỉ thị); cấp xã 1.652 văn bản 

(1.015 Nghị quyết, 615 Quyết định và 22 Chỉ thị). Việc xây dựng và ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành về 

trình tự theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8751
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8751
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8828
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8828
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8828
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8829
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8829
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8829
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8444
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8444
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8444
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- Về công tác theo dõi thi hành pháp luật: Hàng năm tỉnh Vĩnh Phúc đều ban 

hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào các chuyên đề do Bộ Tư 

pháp ban hành như lĩnh vực thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực giáo dục... ngoài ra còn 

được thực hiện lồng ghép vào các hoạt động rà soát và đánh giá các Nghị quyết 

chuyên đề của HĐND tỉnh, các thủ tục hành chính liên quan đến chính sách hỗ trợ; 

Hoạt động kiểm tra trình tự Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Nhìn 

chung, công tác triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tỉnh 

thực hiện chủ động, kịp thời, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả, góp phần đánh giá 

khách quan tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho công tác xây 

dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.  

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành 

thường xuyên. Ngày 10/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2402/KH-

UBND của UBND tỉnh về thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật kỳ 2014-2018, kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 và năm 

2019 đạt được như sau:  

+ Cấp tỉnh: Đã rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014–

2018: Gồm 691 văn bản, trong đó có 154 Nghị quyết của HĐND tỉnh;  475 Quyết 

định và 62 Chỉ thị của UBND tỉnh; Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ: (1) 

Gồm 207 văn bản, trong đó có: 62 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 133 Quyết định và 

12 Chỉ thị của UBND tỉnh; (3) Danh mục văn bản còn hiệu lực: Tổng số 469 văn 

bản còn hiệu lực, gồm: 91 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 328 Quyết định và 50 Chỉ 

thị của UBND tỉnh, trong đó chia ra các danh mục. (4) Danh mục văn bản có nội 

dung không chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành dưới hình thức là văn 

bản quy phạm pháp luật: Tổng số 15 văn bản, trong đó có 01 Nghị quyết của 

HĐND tỉnh và 14 Quyết định của UBND tỉnh. 

+ Cấp huyện: Đã rà soát 165 văn bản quy phạm pháp luật (32 Nghị quyết, 

114 Quyết định,19 Chỉ thị), trong đó: 84 văn bản còn hiệu lực thi hành (02 Nghị 

quyết, 74Quyết định và 8 Chỉ thị); 81 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (30 Nghị quyết, 

40 Quyết định và 11 Chỉ thị). Trên cơ sở kết quả rà soát 84 văn bản còn hiệu lực 

cho thấy các văn bản đều phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Do đó 

không có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới thay thế. 

+ Cấp xã: Đã rà soát 76 văn bản quy phạm pháp luật (25 Nghị quyết, 51 

Quyết định). Qua rà soát cho thấy 35 văn bản đã hết hiệu lực thi hành. Hiện tại, 

HĐND, UBND cấp xã  có 41 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành.  

- Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên 

nhằm giúp cơ quan ban hành văn bản rút kinh nghiệm và chỉnh sửa nếu có sai sót 

trong quá trình ban hành văn bản. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, đã kiểm tra 444 

Quyết định, 23 Chỉ thị và kiểm tra 44 văn bản của HĐND, UBND cấp huyện. Qua 

kiểm tra hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật ban hành tuân thủ theo trình tự xây 

dựng và ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với quy định của các cơ quan 

nhà nước cấp trên. Tuy nhiên, vẫn có một số văn bản có sai sót về thể thức, kỹ thuật 

trình bày (40 văn bản), một số văn bản còn có nội dung chưa phù hợp với quy định 

tại văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên (05 văn bản). Ngoài ra các cơ 
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quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền của đơn vị.  

c) Việc tổ chức, triển khai hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh 

- Tổ chức triển khai: Trong những năm qua, tỉnh đã tổ chức triển khai thực 

hiện tốt các cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước như: 

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý, lĩnh vực bổ trợ tư pháp, phổ biến, tuyên truyền pháp 

luật... Nhìn chung, những chính sách này đều có tác động tích cực đến các mặt của 

đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh, 

chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn chú trọng đổi mới nội 

dung, hình thức tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền theo từng chuyên đề, đối 

tượng trọng tâm và những lĩnh vực liên quan đến chế độ, chính sách của người 

dân. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức 

các hội nghị tập huấn, phổ biến nội dung pháp luật; in các tài liệu giải đáp pháp 

luật, các tạp chí hoặc tài liệu sinh hoạt chi bộ phát đến các chi bộ cơ sở trên toàn 

tỉnh; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; 

thông qua các cuộc thi, các buổi tọa đàm... Qua các hoạt động này đã giúp người 

dân nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cũng như ý thức tuân thủ pháp luật. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh được Sở Tư pháp tham mưu với UBND tỉnh 

xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai, thực hiện theo đúng quy định của Chính 

phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

1.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Chưa có sự quan tâm đúng mức và vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhận 

thức trách nhiệm đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; Còn tình trạng khoán trắng 

cho ngành Tư pháp thực hiện rà soát văn bản.  

- Tiến độ rà soát thủ tục hành chính có lúc còn chậm, làm giảm ý nghĩa và 

không phát huy tốt công tác rào soát trong việc xây dựng và thi hành pháp luật. 

Nguyên nhân: Trong quá trình thực hiện, một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng về 

cách thức triển khai, kỹ năng nghiệp vụ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật nên 

chỉ mới thực hiện rà soát hiệu lực của văn bản mà chưa chú trọng rà soát nội dung 

để phát hiện các quy định chưa phù hợp, chồng chéo với các căn cứ rà soát để xử 

lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.  

- Chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật ở các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm. 

Nguyên nhân: Do số lượng cán bộ chuyên môn tham gia kiểm tra rà soát còn ít, 

thiếu tính ổn định và đa số thực hiện công tác kiêm nhiệm. 

2. Cải cách thủ tục hành chính  

2.1. Kết quả đạt được 
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a) Cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy 

định của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương. 

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc 

được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên 

địa bàn tinh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực 

của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở các yêu cầu, 

nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong từng giai đoạn, hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính của từng năm được thực hiện bài bản qua văn bản chỉ đạo, các 

kế hoạch triển khai được thể hóa theo từng nội dung, chương trình hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Để nâng cao công tác cải 

cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp như: 

(1) Tăng cường kiểm soát, đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính; (2) Thực hiện rút ngắn 20% thời hạn giải quyết của 825 thủ tục hành chính 

có thời hạn giải quyết trên 10 ngày làm việc; (3) Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; (4) Chỉ đạo, 

quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục 

hành chính chậm; (5) Thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; (6) 

Kiện toàn hệ thống một cửa các cấp và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh; (7) Tổ 

chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển Chính phủ điện tử; (8) Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính; (9) Thực hiện nghiêm túc công tác rà 

soát thủ tục hành chính và cập nhật lên hệ thống một cửa điện tử dùng chung của 

tỉnh; (10) Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4; (10) Tổ chức xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.  

b) Về kiểm soát thủ tục hành chính 

- Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính theo quy định của Chính phủ: Để kiểm soát các quy định về thủ tục hành 

chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành 

của tỉnh; UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương 

thực hiện nghiêm quy trình đánh giá tác động, góp ý, thẩm định đối với quy định 

về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản theo quy định. Quy trình đánh giá 

tác động, góp ý, thẩm định các dự thảo quy định về thủ tục hành chính được thực 

hiện đảm bảo chất lượng, giúp phát hiện quy định về thủ tục hành chính không cần 

thiết ban hành hoặc thiếu tính hợp pháp, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp. Từ năm 2011 đến nay, đã đánh giá tác động 42 văn bản quy 

phạm pháp luật, quy định 83 thủ tục hành chính liên quan đến tất cả các lĩnh vực 

thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, 

từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tổ chức các Đoàn kiểm tra về việc thực hiện hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính tại 20 sở ngành (102 lượt); 09 huyện, thành, 

thị (56 lượt); 136 xã, phường, thị trấn (96 lượt). Qua hoạt động kiểm tra và tự 

kiểm tra đã giúp công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương 
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đi vào nền nếp. Một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đã 

được Đoàn kiểm tra và các đơn vị, địa phương làm rõ, thống nhất biện pháp tháo 

gỡ, khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 

nghiêm túc, đúng theo quy định. Tỉnh đã tổ chức hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý 

PAKN của tổ chức, cá nhân tại chuyên mục PAKN trên cổng Dịch vụ công quốc 

gia và của tỉnh; Thực hiện tiếp nhận, xử lý PAKN qua số điện thoại, đường dây 

nóng và địa chỉ email. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã tổ chức thực hiện 

tốt việc niêm yết công khai nội dung hướng dẫn. Từ năm 2011 đến hết quý I/2020. 

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 672 PAKN của cá nhân, tổ chức (trong đó tiếp nhận tại 

Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp là 63 trường hợp; tiếp nhận tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương 457 trường hợp). Các PAKN được tiếp nhận đã phân 

công cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

c) Việc công bố, công khai, cập nhật thủ tục hành chính, quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền luôn được UBND tỉnh xác định là 

một trong những khâu trọng tâm để phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối 

với các hoạt động hành chính nhà nước. UBND tỉnh thường xuyên, kịp thời công 

bố các thủ tục hành chính, đảm bảo “ đầy đủ, chính xác, kịp thời” theo văn bản 

quy phạm pháp luật. Từ năm 2011 đến hết quý I/2020, UBND tỉnh đã công bố 

6.576 lượt nội dung các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

hoặc bãi bỏ. Ngay sau khi được công bố, các thủ tục hành chính đã được cập 

nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia và được kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa 

tại Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung, Cổng 

thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và các Trang thông tin của các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện. Đồng thời được tổ chức niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận 

hồ sơ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Số thủ tục 

hành chính hiện nay được công khai trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của 

tỉnh là 1.799 thủ tục hành chính. 

d) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

- Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì tại 20/20 sở, ban, ngành; 9 

huyện, thành phố và 136/136 xã, phường, thị trấn với 1.799 thủ tục hành chính giải 

quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong đó có: 1.401 thủ tục hành chính 

tại cấp tỉnh; Cấp huyện 272 thủ tục hành chính; cấp xã 126 thủ tục hành chính. Đối 

với cấp tỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công, đối với cấp huyện và cấp xã được giải quyết tại Bộ phận một cửa.  

- Việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến 

tích cực, ngày càng đáp ứng các yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Tình trạng hồ sơ giải 

quyết chậm hạn đã giảm mạnh so với những năm trước; Tính từ năm 2012 (thời điểm 

áp dụng chế độ báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính) đến quý I/2020, toàn 

tỉnh đã tiếp nhận 6.276.567 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và đã giải quyết đúng 

và trước hạn là 6.024.821 hồ sơ (đạt 95,98%). 
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- Tỉnh đã đưa vào vận hành Phần mềm Trung tâm hành chính công và Phần 

mềm dùng chung cho Bộ phận một cửa các cấp để giải quyết thủ tục hành chính 

tại 165 cơ quan, đơn vị. Việc áp dụng các phần mềm tin học đã nâng cao hiệu quả 

công việc của cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch 

tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiện thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp 

khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

đ) Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối 

với 92 thủ tục hành chính. Trong năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai 

446 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2016 và Quyết định số 877/QĐ-TTg 

ngày 18/7/2018 ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Để cơ 

cơ sở triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, ngày 21/11/2019 

UBND tỉnh đã ban hành hành Quyết định số 2990/QĐ-UBND về công bố danh 

mục thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc - Quyết định đã công bố 366 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 (Thực hiện mức độ 4 đối với 231 thủ tục, mức độ 3 

đối với 135 thủ tục), trong đó: cấp tỉnh là 322 thủ tục, cấp huyện là 39 thủ tục, 

cấp xã là 05 thủ tục.  

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

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Về thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích 

đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nghiêm 

túc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 

số 125/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021.  

g) Sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính: (1) Tỉnh áp dụng các 

phần mềm tin học giải quyết thủ tục hành chính, gồm: Phần mềm Trung tâm hành 

chính công và Phần mềm dùng chung cho Bộ phận một cửa các cấp để giải quyết 

thủ tục hành chính các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã 

phường thị trấn trên địa bàn tỉnh; Phần mềm dịch vụ công mức độ 3, 4 thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; Phần mềm Zalo, phần mềm chuyển phát nhanh, hệ 

thông nhắn tin tự động để trao đổi thông tin, tình trạng giải quyết hồ sơ của các cá 

nhân, tổ chức; (2) Tập trung thực hiện rà soát, đánh giá giải pháp rút ngắn thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính và đã rút ngắn từ 20% - 53% thời gian giải 

quyết đối với 825 thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết trên 10 ngày.  

2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Việc công bố thủ tục hành chính tại địa phương có lúc còn chậm. Nguyên 

nhân: Do một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương chưa quy định, 

hướng dẫn kịp thời.  

- Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ  trên địa bàn tỉnh còn 

chậm, số lượng hồ sơ phát sinh ít. Nguyên nhân: Các quy định về thời gian, trình 
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tự thực hiện và hồ sơ thủ tục hành chính của nhiều bộ, ngành hiện nay chưa phù 

hợp cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng dịch vụ công trực tuyến; 

Trang thiết bị tin học tại các đơn vị cấp huyện, cấp xã chỉ đáp ứng nhu cầu sử 

dụng căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu trong triển khai dịch vụ công trực tuyến; 

Việc sử dụng chữ ký số chưa được công nhận và sử dụng đồng bộ tại các cơ quan 

hành chính nhà nước, cơ quan thuế, kho bạc, ngân hàng...  

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

3.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ 

chức bộ máy của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Tình hình triển khai các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy về tổ 

chức bộ máy của tỉnh và kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh:  

+ Đối với cơ quan cấp tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW của Trung 

ương, 100% cơ quan hành chính của tỉnh tiếp tục được rà soát, quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Kết quả toàn tỉnh đã giảm 03 chi cục (02 

chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 chi cục QLTT); giảm 36 phòng 

chuyên môn, (trong đó giảm 16 phòng pháp chế và 20 phòng chuyên môn thuộc các 

sở); giảm 18 phòng thuộc chi cục thuộc Sở NN&PTNT, Tài nguyên & Môi trường, 

Công Thương). Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 02 

cơ quan đặc thù (Văn phòng HĐND tỉnh và Ban Quản lý KCN tỉnh) với 154 tổ 

chức (139 phòng và 15 chi cục); giảm 39 tổ chức so với năm 2015 (36 phòng, ban 

và 03 chi cục); giảm 18 phòng thuộc các chi cục(6 thuộc chi cục thuộc Sở 

NN&PTNT, 8 phòng chi cục thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường; 04 phòng chi 

cục thuộc Sở Công Thương), chưa tính 16 bộ phận một cửa thuộc các sở, ngành. 

+ Đối với cơ quan cấp huyện: Trước khi thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW 

của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc có 09 đơn vị hành chính cấp huyện với 110 phòng 

chuyên môn. Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW của Trung ương, tỉnh Vĩnh 

không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 

2019-2021. Tuy nhiên, đến nay cấp huyện đã giảm 10 phòng chuyên môn, cụ thể: 

Giải thể Phòng Dân tộc thuộc UBND thành phố Phúc Yên, giải thể Phòng Y tế ở 09 

huyện, thành phố. 

+ Đối với cấp xã: Thực hiện Nghị quyết số 18, tỉnh Vĩnh Phúc đã sáp nhập 

có 02 xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 (Xã Tân Cương và Xã 

Phú Thịnh thuộc huyện Vĩnh Tường thành xã Tân Phú). Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc 

có 136 đơn vị hành chính cấp xã. Về giải quyết chính sách đối với cán bộ, công 

chức dôi dư: Trước sáp nhập 02 xã có tổng số 34 cán bộ, công chức. Xã Tân Phú 

mới được bố trí 21 người. Dư 14 người. Đã sắp xếp xong 11 người, còn 03 người 

sẽ nghỉ việc sau khi xã Tân Phú tổ chức xong Đại hội đảng bộ xã. 

+ Thành lập thị trấn: Thực hiện định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã 

hội của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc 

được định hướng trở thành tỉnh công nghiệp, là một trong những trung tâm công 

nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và cả nước, hướng tới trở thành Thành phố 

Vĩnh Phúc trực thuộc Trung ương. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân 
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huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên và chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc.  

UBND tỉnh đã xây dựng Đề án thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc 

huyện Tam Đảo; Bá Hiến, Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 10/01/2020 Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó Vĩnh Phúc được thành 

lập 4 thị trấn. Sau thành lập, tỉnh Vĩnh Phúc có 16 thị trấn.  

+ Đối với thôn, tổ dân phố: Trước khi thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV 

ngày 03/12/2018 và Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (TDP); Toàn tỉnh có 

1.379 thôn, tổ dân phố (1.069 thôn, 310 tổ dân phố). Thực hiện các Thông tư của 

Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

43/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh; Kết quả đã sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ 

dân phố, giảm 143 thôn, tổ dân phố. Hiện nay, sau sáp nhập toàn tỉnh có 1.236 

thôn, tổ dân phố (900 thôn, 336 tổ dân phố). Về giảm cán bộ không chuyên trách 

cấp xã, thôn, tổ dân phố: Thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 

17/7/2017 của HĐND tỉnh; Trong đó quy định cấp xã bố trí 08 người hoạt động 

không chuyên trách; ở thôn, tổ dân phố bố trí 05 người đối với thôn, tổ dân phố loại 

2 và loại 3, bố trí 07 người đối với thôn, tổ dân phố loại 1. Kết quả đã giảm 11.473 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; Đến nay, số 

người hoạt động không chuyên trách có mặt là 7.227 người (1.023 người cấp xã, 

6.204 người ở thôn, tổ dân phố). 

- Tình hình quản lý biên chế và thực hiện tinh giản biên chế:  

+ Về quản lý biên chế: Hàng năm, căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về giao biên chế công chức, thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, phê duyệt số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao 

biên chế cho từng cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng số lượng đã được Bộ Nội vụ quyết 

định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng biên chế, lao động hợp đồng đúng quy 

định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không sử dụng lao động hợp đồng để làm chuyên 

môn, nghiệp vụ có tính chất thường xuyên trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao; thường xuyên, chủ động, rà 

soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận nhiệm vụ phù 

hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu vị trí việc 

làm; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ 

đảm bảo hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính…  

+ Về tinh giản biên chế: Thực hiện Nghị quyết số 39/2015/NQ-TW của Bộ 

Chính trị về tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Kết quả, từ năm 2015 đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã cắt giảm 1.714 chỉ tiêu trong đó 

(công chức giảm 155 chỉ tiêu, đạt 8,61% so với Bộ Nội vụ giao năm 2015; Biên 

chế sự nghiệp giảm 1.532 chỉ tiêu, đạt 7,54%; Hợp đồng theo Nghị định số 
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68/2000/NĐ-CP giảm 27 chỉ tiêu, đạt 5,99% so với năm 2015).  

b. Đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 

Nhằm nâng cao tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa 

phương, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ 

quan, đơn vị. Ngoài việc tiến hành đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy chính quyền 

địa phương, một số địa phương đã thực hiện nhất thể hóa chức danh lãnh đạo. Đây 

là giải pháp mang ý nghĩa đổi mới tổ chức chỉ đạo, điều hành của cơ quan tại địa 

phương với mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động quản lý nhà nước, nhiều giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy mạnh dạn 

triển khai trong thực tế như tinh gọn tổ chức đơn vị trực thuộc HĐND, UBND; nhất 

thể hóa chức danh người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền, cùng mạnh dạn, 

chủ động, sáng tạo triển khai đổi mới tổ chức bộ máy. Nhất thể hóa giúp giảm số 

lượng bộ máy, biên chế và tiết kiệm kinh phí cho nhà nước kinh mỗi năm; các hoạt 

động nhất thể hóa đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, không gây xáo trộn tình 

hình tại địa phương. Tuy nhiên, việc nhất thể hóa chức danh và hợp nhất các cơ 

quan Đảng và chính quyền tương đồng về chức năng, nhiệm vụ rất phức tạp, liên 

quan đến nhiều mặt (cả về thể chế lẫn tư tưởng, chính sách...), đòi hỏi nhiều thời 

gian, công sức trong khi có những việc cần và có thể triển khai sớm hơn, đem lại kết 

quả nhanh hơn như việc rút gọn đầu mối trung gian bên trong mỗi cơ quan, tổ chức, 

sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế.  

c. Về phân cấp quản lý  

- Việc đề xuất đẩy mạnh phân cấp đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh đã được tỉnh triển khai ở nhiều lĩnh vực như: Quản lý kế hoạch và 

đầu tư; Xây dựng cơ bản; Tài nguyên môi trường; Quản lý tổ chức, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức; Quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; Quản lý 

tài chính - ngân sách. Riêng đối với quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, 

viên chức, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 

09/01/2014 ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp với các quy định mới theo Luật Cán bộ, 

công chức, Luật Viên chức, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ, 

Ngành Trung ương quy định, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức.  

- Việc thực hiện các quy định phân cấp tại địa phương: Việc phân cấp quản lý 

nhà nước trên các lĩnh vực là phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của 

các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và 

thông suốt, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đa dạng hóa các thành 

phần kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa song vẫn bảo đảm vai trò chủ đạo của 

kinh tế nhà nước. 

- Việc thực hiện các quy định phân cấp tại địa phương: Theo Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đề ra nhiệm vụ: “Hoàn 

thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống nhất về tài nguyên, khoáng sản quốc 

gia; quy hoạch và có định hướng phát triển; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh 
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tra; đồng thời đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của 

từng cấp, từng ngành”. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, nhiều nội dung phân 

cấp quản lý đã được thể chế hóa vào các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 

và các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

Về cơ bản, các quy định phân cấp quản lý nhà nước đã được tỉnh thực hiện tương 

đối thống nhất và có hiệu quả, nâng cao tính chủ động cho chính quyền địa phương 

trong quản lý, sử dụng các nguồn lực ở địa phương, góp phần giải quyết kịp thời và 

phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức, cá nhân tại địa phương.  

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh đã phân cấp cho cơ quan hành chính cấp dưới: Việc kiểm 

tra, giám sát thực hiện phân cấp quản lý theo quy định của Chính phủ về cơ cấu tổ 

chức bộ máy, biên chế, kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao quản lý, sử 

dụng công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra của UBND tỉnh và Sở Nội vụ. Trên cơ sở kết quả của công tác kiểm tra, 

giám sát các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những 

mặt hạn chế, tiêu cực; phát hiện những bất cập, vướng mắc về quản lý cơ chế, chính 

sách để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực được giao. Nhìn chung, qua 

kiểm tra các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc phân cấp của tỉnh. 

d. Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn 

vị thuộc tỉnh: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và tiến hành tổ chức 

kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của trên 100 cơ quan chuyên môn chuyên 

môn cấp tỉnh, cấp huyện. Quan kiểm tra về cơ cấu tổ chức, bộ máy, về việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị đều thực hiện theo đúng quy định. 

đ. Triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp 

dịch vụ công: Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị 

sự nghiệp dịch vụ công của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định tại các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. 

e. Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Trong 

thời gian qua, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 

tỉnh luôn được quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng với chủ 

trương của Đảng, các Nghị quyết, Kế hoạch của Quốc hội, Chính Phủ. Thực hiện 

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019-2021, năm 2019, tỉnh đã thực hiện sáp nhập 02 đơn vị hành 

chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên 

theo quy định hiện hành thuộc huyện Vĩnh Tường (sáp nhập xã Tân Cương và xã 

Phú Thịnh thành lập xã Tân Phú). Sau sắp xếp, tổng số đơn vị hành chính cấp xã 

thuộc tỉnh là: 136 đơn vị (giảm 01 đơn vị). 



16 
 

 

3.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Do có những nhiệm vụ đột phá, thí điểm nên khi triển khai còn có những 

vướng mắc với quy định hiện hành của Trung ương. 

- Số lượng các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành hầu hết được bố trí số 

lượng tối đa theo quy định của Trung ương. Việc sắp xếp giảm số lượng phòng 

chuyên môn thuộc các sở, ngành theo Chương trình hành động số 49-CTr/TU của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 2177/KH-UBND của UBND tỉnh 

chưa đạt yêu cầu.  

- Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi mô hình hoạt động còn chậm, 

chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ; việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập 

gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện xã hội hoá đối với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp 

công còn chậm; Thiếu cơ chế chính sách trong chuyển đổi mô hình hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập ra ngoài công lập.:  

- Quyết tâm chính trị của một số cấp ủy, người đứng đầu, cơ quan, đơn vị 

trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế chưa cao; một số người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập còn tâm lý chông chờ vào biên chế, ỷ lại vào 

Nhà nước trong thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công. 

- Chưa có cơ chế chính sách hấp dẫn trong việc chuyển đổi mô hình hoạt 

động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; việc cổ phần hóa còn nhiều ràng buộc 

về thủ tục. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính còn hình thức, việc chuyển đổi từ phí 

sang giá và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công chưa kịp thời. Việc thực 

hiện xã hội hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công còn chậm.  

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

4.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, 

công chức 

- Về cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được tỉnh thực hiện theo 

đúng quy định, cụ thể: Năm 2015, UBND tỉnh đã trình Bộ Nội vụ phê duyệt 315 vị 

trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc (Quyết định 

số 2061/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ) và 885 vị trí việc làm trong 

các đơn vị sự nghiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan trên toàn tỉnh bố trí số 

lượng cấp phó bằng hoặc thấp hơn quy định của Trung ương, chỉ bổ nhiệm 02 cấp 

phó đối với các phòng, ban, đơn vị có từ 07 biên chế trở lên và tỷ lệ lãnh đạo trong 

các đơn vị sự nghiệp không quá 35%; đồng thời cơ cấu, bố trí lại các phòng, ban để 

đảm bảo mỗi phòng, ban có lãnh đạo và có CCVC chuyên môn, do vậy số lãnh đạo 

cấp phó đã giảm rõ rệt. 

- Về thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

+ Tuyển dụng công chức, viên chức: Công tác tuyển dụng được thực hiện 

đúng các quy định hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và công 

bằng đối với mọi đối tượng dự thi, không để xảy ra các phản ánh, khiếu nại. 

Kết quả từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng 294 công chức 

và có 01 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển để bố trí làm việc 
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tại Sở Xây dựng; Đã thẩm định kế hoạch và phê duyệt kết quả tuyển dụng của 

208 kỳ tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị với 5.392 chỉ tiêu, 15.068 

người dự tuyển và có 3.776 người trúng tuyển, chủ yếu là viên chức ngành giáo 

dục và y tế.  

+ Thi nâng ngạch công chức: Từ năm 2011 đến nay, Tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ 

chức 04 cuộc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo nguyên tắc 

cạnh tranh, cụ thể: (1) Năm 2012 tổ chức thi nâng ngạch đối vơi 184 người, trong 

đó 76 người thi nâng ngạch chuyên viên (36 công chức, 39 viên chức); 108 

người thi nâng ngạch Kế toán viên và Kế toán viên cao đẳng (03 công chức, 105 

viên chức), Kết quả: 181/184 thí sinh trúng tuyển; (2) Năm 2016 tổ chức thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức 

ngành Y tế đối với 531 viên chức. Kết quả: 528 người đạt (166 bác sĩ, 24 dược 

sĩ, 29 cử nhân y tế công cộng; các ngạch hạng III gồm: 239 điều dưỡng, 26 Hộ 

sinh, 44 kỹ thuật viên); (3) Năm 2018 tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên 

viên lên ngạch chuyên viên chính đối với 193 người dự thi (169 công chức và 24 

viên chức); Kết quả: 130 người trúng tuyển (107 công chức và 23 viên chức) và 

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II 

năm 2018 đối với 1.242 viên chức, Kết quả: 1.145 người trúng tuyển (07 giáo 

viên mầm non, 328 giáo viên tiểu học, 321 giáo viên THCS và 489 giáo viên 

THPT); (4) Ngoài ra, UBND tỉnh đã cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch 

do các Bộ, ngành tổ chức: Cử 218 người dự thi, trong đó 42 ngạch Chuyên viên 

cao cấp, 199 ngạch Chuyên viên chính, 5 ngạch Giảng viên chính, 8 ngạch Kiểm 

lâm viên chính, 136 ngạch Bác sỹ chính, 22 ngạch Giáo viên THPT cao cấp. Căn 

cứ kết quả thi, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã quyết định bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch 

theo đúng phân cấp.  

+ Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, 

quản lý: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 về việc ban hành quy 

chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương nhằm đổi mới 

phương thức tuyển chọn lãnh đạo hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo của tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kết quả 

đã có 05 vị trí lãnh đạo cấp phòng thuộc 03 đơn vị là Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

UBND huyện Yên Lạc, UBND huyện Lập Thạch đã được bổ nhiệm thông qua thi 

tuyển công khai, công bằng theo đúng quy chế. Các vị trí thi tuyển đều đảm bảo 

tính cạnh tranh và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu công việc.  

+ Chính sách thu hút người tài vào bộ máy hành chính: Năm 2013, UBND 

tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND ngày 

16/7/2013 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 

16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 về một số chính sách phát triển đội ngũ 

CBCCVC của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở đó, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 Quy 

định thực hiện Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HĐND 

tỉnh và giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện. 
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Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 BTV của Tỉnh ủy về sắp xếp 

tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Đề án số 02-

ĐA/TU ngày 23/12/2016 về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ 

nữ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định một số chính sách hỗ trợ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai 

đoạn 2017-2021; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

17/04/2018 về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định 

08/2018/QĐ-UBND ngày 20/04/2018 về việc ban hành Quy định thực hiện Nghị 

quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh. Thực hiện Nghị quyết 

số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội 

ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025, UBND tỉnh 

đã giao Sở Nội vụ dự thảo xây dựng các chính sách để trình HĐND tỉnh ban hành 

vào kỳ họp giữa năm 2020. 

+ Đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức: Công 

tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh được thực hiện theo đúng 

quy trình và thủ tục, mở rộng dân chủ hơn và có nhiều đổi mới. UBND tỉnh chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác đánh giá, phân loại theo Nghị quyết 26-

NQ/TW của Bộ Chính trị theo phân cấp quản lý gắn với chất lượng, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ theo tiêu chí cụ thể trong đó mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

không quá 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và làm 

căn cứ để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm 

vụ. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện đánh giá, xếp loại đối với 

cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tỉnh đặc 

biệt quan tâm, đổi mới toàn diện trên các mặt từ việc chỉ đạo xây dựng và ban hành 

các văn bản quy định về chế độ, chính sách đến nội dung, chương trình, phương 

pháp và cách thức tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch công 

chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ, trang bị 

thêm kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể: 

+ Công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức: Hiện nay, 100% cán bộ, 

công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo 

quy định. Trong những năm qua: Chính sách thu hút nhân tài đã thực hiện chọn 119 

sinh viên thi đỗ hệ chính quy các trường đại học Y, Dược đi đào tạo và thực hiện 

chính sách hỗ trợ trong suốt quá trình đào tạo để sau khi tốt nghiệp được tỉnh tuyển 

dụng và bố trí công tác; Chọn cử 600 người đi đào tạo sau đại học, tập trung vào các 

ngành: y tế, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật, hành chính, xây dựng đảng (giáo dục 

khoảng 60%, Y tế khoảng 20%; các ngành còn lại khoảng 20%). Bên cạnh đó, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học 

ở nhiều chuyên ngành khác nhau… Đến nay toàn tỉnh có 83 tiến sĩ và tương 

đương, 2.580 thạc sĩ và tương đương, 15.355 đại học; trong đó: Các cơ quan 

hành chính có 12 tiến sĩ, 514 thạc sĩ, 1.005 đại học; Sự nghiệp Giáo dục và Đào 
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tạo có 15 tiến sĩ, 1.068 thạc sĩ, 11.730 đại học; Sự nghiệp Y tế có 53 tiến sĩ và 

tương đương, 350 thạc sĩ và tương đương, 1.572 đại học; Sự nghiệp khác có 03 

tiến sĩ, 200 thạc sĩ, 1.149 đại học. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn là 

100%, trong đó: Thạc sĩ 45 người, đại học 1.858 người, cao đẳng 114 người, 

trung cấp 578 người. Tỉnh đạt tỷ lệ 11,9 bác sĩ/vạn dân (cao hơn chỉ tiêu Nghị 

quyết số 06-NQ/TU đề ra, đến năm 2021 là 11 bác sĩ/vạn dân). 

+ Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ: Tỉnh đã tổ 

chức các lớp bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị đối với khoảng 900 cán bộ, công 

chức, viên chức, bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị đối với 1.200 cán bộ, công 

chức, viên chức; Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước: Tổ chức các lớp bồi 

dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho khoảng 2.000 người trong đó có khoảng 

1.250 người bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 600 người 

bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và 150 người bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. 

 + Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ chức các lớp bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 80.000 lượt cán bộ, công 

chức, viên chức các cấp (bình quân mỗi năm khoảng 10.000 lượt). Bên cạnh đó, năm 

2011 UBND tỉnh cũng đã cử 32 cán bộ, công chức lãnh đạo cấp sở, ngành và cấp 

huyện đi bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn ở nước ngoài. Ngoài ra, hàng 

năm ngành Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp khoảng 

1000 lượt công chức, viên chức. Ngành Y tế triển khai các Kế hoạch bồi dưỡng viên 

chức chuyên môn ngành Y tế đối với khoảng 500 lượt viên chức các cấp theo phân 

cấp. Ngành Lao động và các cơ sở giáo dục nhà nước tổ chức các chương trình bồi 

dưỡng giáo viên dạy nghề. Năm 2012, 42 giáo viên của 07 cơ sở đào tạo nghề được 

đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề tại Malaysia và được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

bậc 3/5 theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia Malaysia. Hàng năm có khoảng 50 

giáo viên được bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề, đào tạo, bồi 

dưỡng và đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề, kỹ năng nghề quốc gia bậc 

2, bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề tại các trường đại học công nghiệp. 

+ Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch và theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, 

quản lý: Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 02 

lớp bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch lãnh đạo cấp sở, ngành và UBND cấp 

huyện đối với 120 cán bộ lãnh đạo các cấp. Hàng năm giao Trường Chính trị 

tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ đối với khoảng 500 lãnh đạo cấp phòng.  

+ Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học: Tỉnh cử đã cử 194 công chức, viên chức đi 

bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh tại Philippines, trong đó có 20 công chức 

cấp tỉnh, huyện và 174 giáo viên tiếng Anh các cấp học. Từ năm 2012 đến nay, Sở 

Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp 

cho khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành và UBND cấp huyện; 

bồi dưỡng tiếng Anh cấp độ 3, 4 cho khoảng 2000 lượt giáo viên tiếng Anh các cấp; 

mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh biên dịch-phiên dịch cho 18 cán bộ, công chức, viên 

chức và Tiếng Anh giao tiếp cho 25 cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Tổ chức 

các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Tin học cho khoảng 800 cán bộ, công chức, 

viên chức các cấp, trong đó có khoảng 400 cán bộ, công chức cấp xã. 
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Tính đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc đã đảm 

bảo về số lượng cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ; 100% các 

cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. 

- Việc áp dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ 

trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Hiện nay, 100% các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố đều có cổng, trang thông tin điện tử đồng bộ 

về công nghệ, được vận hành tập trung tại Trung tâm Hạ tầng thông tin, cập nhật 

dữ liệu theo quy định. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành, thực hiện kết nối liên thông qua phần mềm 

giữa các đơn vị, địa phương và Văn phòng UBND tỉnh. Qua đó, tích hợp việc gửi, 

nhận, phát hành văn bản đến và đi giữa các đơn vị, địa phương. 100% cơ quan, 

đơn vị địa phương và cán bộ, công chức, viên chức các cấp đều có hộp thư điện tử 

công vụ. Hệ thống thư điện tử công vụ đã hoạt động ổn định, một số loại văn bản 

như: mời họp, thông báo, kế hoạch, báo cáo,…đã được gửi nhận thường xuyên 

qua hệ thống.100% văn bản điện tử đăng tải trên Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử 

tỉnh và các văn bản đi của các cơ quan, đơn vị đều được sử dụng chữ ký số thay 

thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; UBND tỉnh cũng 

đã chỉ đạo tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân có thể 

tra cứu và theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính ở các mức độ. 

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

CB,CCVC: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 

25/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và hút thuốc lá nơi 

công sở; Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phong trào 

“Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở 

giai đoạn 2019-2025” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, 

nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, 

viên chức... Song song với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, từ năm 2018 đến 

nay UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ; thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thực hiện.  

Kết quả, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 195 cơ quan, đơn vị. Nội 

dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành giờ giấc làm việc, việc chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; việc bổ sung quy định thực hiện không uống rượu, bia; 

không hút thuốc lá nơi công sở và quy chế làm việc của cơ quan và tiêu chí xét thi 

đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng 

năm; việc treo biển có chữ "Cấm hút thuốc lá" tại công sở; việc tổ chức cho cán bộ, 

công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm 

việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và 

không hút thuốc lá nơi công sở; việc quảng cáo thương mại tại công sở; kiểm tra 

trang phục khi thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc treo 

Quốc kỳ tại công sở; việc giao tiếp và ứng xử, giao tiếp và ứng xử đối với nhân dân, 

đối với đồng nghiệp; kiểm tra việc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức; kiểm tra biển tên cơ quan, biển tên cán bộ, công chức, viên chức 

tại phòng làm việc; việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc; việc lập bàn thờ, thắp 
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hương, đun, nấu trong phòng làm việc; kiểm tra việc để phương tiện giao thông của 

cán bộ, công chức, viên chức và của công dân đến giao dịch, làm việc... 

 Về cơ bản các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương làm việc, không có cán bộ, công chức uống rượu, bia 

trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; chấp hành nghiêm việc đeo thẻ cán bộ, công 

chức, viên chức; triển khai việc phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công 

chức; không hút thuốc lá nơi công sở; cán bộ, công chức tại công sở và khi tiếp 

công dân luôn có thái độ lịch sự, hòa nhã, văn minh. 

b. Về công chức cấp xã 

Tính đến tháng 31/3/2020, toàn tỉnh hiện có mặt 2.595 cán bộ, công chức 

cấp xã (trong đó: 1.306 cán bộ, 1.289 công chức xã). Về chất lượng: Đội ngũ cán 

bộ, công chức cấp xã hiện có mặt đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng, thành phần cán bộ, 

công chức cấp xã theo quy định, cơ bản đạt chuẩn so với các quy định của Trung 

ương và của Tỉnh. Cụ thể:  

+ Về trình độ chuyên môn: toàn tỉnh có 45 Thạc sỹ, 1.876 Đại học, 114 Cao 

đẳng, 507 trung cấp, 53 sơ cấp.  

+ Về trình độ lý luận chính trị có: 2.422 người, trong đó: 04 Cử nhân: 74 

Cao cấp; 2.114 trung cấp, 230 sơ cấp.  

+ Về quản lý nhà nước có: 1.963 người, trong đó: chuyên viên 1.907 người, 

chuyên viên chính 56 người, chuyên viên cao cấp 0 người. Hàng năm cán bộ, công 

chức cấp xã đều được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng 

cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội. 

Về yêu cầu đạt chuẩn công chức cấp xã của tỉnh Vĩnh Phúc, so với Nghị 

quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ đến năm 2015: 80% công 

chức cấp xã vùng đồng bằng và 60% miền núi, dân tộc (trung bình 70%) đạt 

chuẩn theo chức danh. Nếu năm 2012 đạt trung bình 93,25 thì đến nay, tỉnh Vĩnh 

Phúc đã đạt 100%, vượt trước cả về thời gian và tỷ lệ đạt chuẩn so với quy định. 

4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Kinh phí chi phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức hàng năm vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ.  

- Việc hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín 

nước ngoài tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức, đặc biệt đối với các khóa cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nâng 

cao năng lực hội nhập còn hạn chế.  

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng là những người 

làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị vừa tham gia học tập vừa phải 

hoàn thành công việc ở cơ quan, do đó sự chuyên tâm dành cho học tập, nghiên 

cứu, bồi dưỡng chưa cao. 

5. Cải cách tài chính công   

5.1. Kết quả chủ yếu đạt được 
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a) Tình hình triển khai các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, 

tiền công và các chính sách an sinh xã hội 

 Tỉnh đã triển khai các chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công đúng 

theo quy định. Ngoài ra, để cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh đã có một số chính sách 

ưu đãi như: Thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi thuế đối với 

hàng hoá nhập khẩu thuộc danh mục được ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu đối với các 

doanh nghiệp; Hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp (mức thuế suất thuế TNDN là 10% 

áp dụng trong 15 năm, sau đó là 20% cho các năm tiếp theo; Dự án được miễn thuế 

TNDN trong vòng 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 09 

năm tiếp theo; Đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ 

đồng áp dụng thuế suất 20%).  

Chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm chăm lo và thực hiện nghiêm 

theo quy định: Tổ chức tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng nhà tình 

nghĩa, các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo...tiếp tục được triển khai thực 

hiện. UBND tỉnh đã chủ động trích ngân sách hàng tỷ đồng cấp cho các huyện xây 

mới và sửa chữa nhà ở cho người có công khó khăn về nhà. Riêng năm 2014 đã  

ứng trước nguồn ngân sách TW là 16 tỷ đồng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động bảo trợ xã hội, giảm nghèo 

tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Các chính sách giảm nghèo được thực hiện đúng 

theo quy định như: cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, chính sách tín dụng lãi suất thấp, 

hỗ trợ mệnh giá bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo...  

b) Thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước 

Trong những năm qua, hệ thống cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp đã 

dần được hoàn thiện, thống nhất với mọi thành phần kinh tế, góp phần tạo lập môi 

trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Nhất là cơ chế, chính sách về 

quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ, Bộ Tài 

chính ban hành đồng bộ, liên tục sửa đổi hoàn chỉnh cho phù hợp với tình hình thực 

tiễn, qua đó đã góp phần ngày càng hoàn hiện hơn các cơ chế, chính sách tài chính, hạn 

chế rủi ro, thất thoát trong quản lý, đầu tư vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước1. 

Ngoài ra, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh đã có các chính sách về tài chính 

đối với các doanh nghiệp như:  

 - Hỗ trợ 100% số tiền doanh nghiệp đã nộp các khoản phí, lệ phí bao gồm: 

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm 

quyền thẩm định của UBND cấp tỉnh; Phí cấp quyền sử dụng đất; Lệ phí cấp, cấp 

lại, gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí 

đăng ký cấp mẫu dấu... 

- Hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ dự án đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

                   
       1 - Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc còn 09 doanh nghiệp do UBND tỉnh quyết định thành lập 

và quản lý, trong đó có 05 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn; Công ty TNHH 

một thành viên thủy lợi Lập Thạch; Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo; Công ty TNHH một thành viên thủy lợi 

Phúc Yên; Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc); 04 Doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước tham gia chiếm 

trên 51% vốn điều lệ (Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần 

Quản lý và sửa chữa Đường bộ Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên). Nhìn chung các doanh 

nghiệp này đều được chuyển đổi từ các doanh nghiệp nhà nước. Sau chuyển đổi, sắp xếp hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt 

động hiệu quả hơn, vốn doanh nghiệp nhà nước được bảo toàn và phát triển. 
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đầu tư từ ngân sách tỉnh; hỗ trợ kinh phí bố cáo thành lập doanh nghiệp, quảng bá 

sản phẩm, mức hỗ trợ không quá 200 triệu VNĐ; Áp dụng giá thuê đất ở mức thấp 

nhất trong khung quy định của Nhà nước, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, 

nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm; 

 - Xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp 

nước, thông tin liên lạc… đến hàng rào khu công nghiệp và có chính sách bàn giao 

mặt bằng sạch cho các dự án mang tính ưu tiên khuyến khích đầu tư như:  Dự án 

Giáo dục- đào tạo, dạy nghề; Y tế; Thể thao; Xử lý môi trường v.v... 

c) Đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước và cơ chế xây dựng, triển 

khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-

CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học 

và công nghệ, nhiều tổ chức khoa học và công nghệ đã phát huy hiệu quả trong 

hoạt động, tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm 

về tài chính theo quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp với năng lực của mỗi đơn 

vị, công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ theo Quyết định số 

2564/QĐ-UBND, ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao quyền tự 

chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học - công 

nghệ khối tỉnh quản lý giai đoạn 2019-2020 theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, 

với tổng số 03 đơn vị, trong đó 01 đơn vị (Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) là đơn vị SNCL tự đảm bảo 

toàn bộ chi thường xuyên và 02 đơn vị là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

một phần chi thường xuyên. 

d. Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước: 

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên cho thời kỳ đầu ổn định ngân sách; quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, gồm: Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND, 

ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân 

sách các cấp: tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 

44/2017/NQ-HĐND, ngày 18/12/2017 về bổ sung Điều 1 Quy định về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 

53/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND, ngày 18/12/2018 về sửa 

đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa 

ngân sách các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND…  

đ. Tăng cường đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá, huy động toàn xã hội 

chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, thể 

dục, thể thao: Thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực  

giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP 

ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-

CP. Tỉnh Vĩnh Phúc đã có chính sách hỗ trợ tiền đào tạo nghề theo yêu cầu từng 

loại lao động của dự án, phù hợp với quy định của tỉnh (Chính sách hỗ trợ về đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm áp dụng theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 

31/3/2016 của UBND tỉnh)…Vì vậy, trong những năm qua, hệ thống y tế công lập 
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ngày càng được củng cố và phát triển; Đối với các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, 

Văn hóa Thể thao thông qua công tác xã hội hóa đã huy động được các nguồn lực 

của xã hội đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức, hoạt động 

của ngành, góp phần giảm gánh nặng cho các đơn vị sự nghiêp công lập và giảm 

chi phí ngân sách Nhà nước. 

g. Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập: 

Quy chế công khai tài chính được thực hiện công khai và triển khai rộng rãi 

ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; thông qua đó phát huy quyền làm chủ của cán bộ, 

công chức, tập thể người lao động và nhân dân trong đó việc kiểm tra, giám sát 

quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước, huy động, quản lý và sử dụng 

các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật, phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng có 

hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

- Về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước: Thực hiện thực hiện 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-

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

chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước đã mang lại 

những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy các cơ quan thực hiện rà soát lại chức 

năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; sử dụng, bố trí cán bộ, công chức phù 

hợp. Hiện nay, 100% các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ tự 

chủ theo Nghị định Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-

CP của Chính phủ. 

- Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Ngày 

14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Quy định chế độ 

tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến hết năm 2016, Trung ương chưa 

ban hành hoặc sửa đổi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công trong từng lĩnh vực cụ thể. Do vậy, các đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện 

cơ chế tự chủ theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đến hết năm 2016. 

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Đề án 

số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, theo đó Sở Tài chính đã 

tham mưu UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính và xác định mức kinh phí giao 

thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập địa bàn tỉnh, Đến 

nay, tổng số đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh là: 649 đơn vị , trong đó phân làm 4 loại 

(Loại 1: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 2 

đơn vị; Loại 2: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: 50 đơn 

vị; Loại 3: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 169 

đơn vị; Loại 4: Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường 

xuyên: 428 đơn vị). Việc thực hiện trao quyền tự chủ đã tạo điều kiện cho các sở, 

ngành, UBND huyện, thành, thị và các đơn vị sự nghiệp phát huy tính tự chủ và 
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nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao, đời sống người lao động của nhiều cơ quan, đơn vị được nâng lên. 

Kết quả: các đơn vị đều tiết kiệm chi, có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình. 

- Việc đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công: Công tác quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được thực hiện thống nhất có 

sự phân công, phân cấp rõ thẩm quyền cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, 

đơn vị cá nhân trong việc quản lý và sử dụng tài sản công, nâng cao trách nhiệm, 

quyền hạn, tạo sự thông thoáng, chủ động cho các cơ quan, đơn vị. Kết quả: 

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ- HĐND quy định về phân cấp 

Quản lý tài sản công; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2019 thay thế Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 22/10/2018; Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 1066/QĐ-

UBND ngày 04/5/2020 về việc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ 

công tác chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

5.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Định mức khoán chi hành chính theo biên chế tính theo định mức của thời kỳ 

ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 đến nay không còn phù hợp. Nguyên nhân: 

Do giá cả thị trường thường xuyên biến động nên việc tiết kiệm kinh phí của các 

đơn vị gặp nhiều khó khăn. 

6. Về hiện đại hóa hành chính  

6.1. Kết quả đạt được 

a) Việc ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin của tỉnh:  

- Hàng năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc theo giai đoạn 

và hàng năm. Ngày 26/5/2017 UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 1565/QĐ-

UBND về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 1.0; Để triển 

khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc theo quy định của Chính phủ, ngày 05/11/2018 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8776/KH-UBND triển khai kiến trúc Chính 

quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 1.0, giai đoạn 2018-2020. Tiếp tục triển 

khai Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng tại Kiến 

trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 1.0 đã được phê duyệt. Thực 

hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 

hướng đến 2025, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-

UBND ngày 29/3/2019 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện 

tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. 

- Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc đã được xây dựng và đáp ứng chức 

năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định và đã kết nối vào trục liên thông quốc gia; Các 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/ngoc2018/2020/t5/1066qd_signed_signed06052020_14h47p49_signed_202005061450130592876.signed.pdf
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/ngoc2018/2020/t5/1066qd_signed_signed06052020_14h47p49_signed_202005061450130592876.signed.pdf
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dịch vụ công trực tuyền mức độ 3, mức độ 4 do UBND tỉnh công bố đã được tích 

hợp lên cổng dịch vụ công. 

- Để đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch về ứng dụng công nghệ 

thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 26/06/2019 UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh.  

b) Kết quả  đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Về hạ tầng công nghệ thông tin:  

+ 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị đã được đầu tư 

xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet; 100% cán bộ công chức 

cấp tỉnh, cấp huyện, 72% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính. Đến 

nay, tất cả các dự án cơ bản được hoàn thành, đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành 

qua đó hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trực tuyến bảo đảm triển khai các 

ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ. 

+ Ứng dụng chữ ký số: Đã thực hiện bàn giao 864 chứng thư số chuyên dùng 

Chính phủ, bao gồm 391 chứng thư số cơ quan và 473 chứng thư số cá nhân của 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố; cấp 24 chứng thư số 

cá nhân sử dụng Sim PKI cho lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp. 100% văn 

bản điện tử đăng tải trên Cổng Thông tin giai tiếp điện tử của tỉnh có sử dụng chữ 

ký số chuyên dùng; nhiều sở, ngành, địa phương đã triển khai ký số văn bản đi và 

phát hành trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

trong tỉnh: 

+ Việc sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Đến nay 100% các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị (29 cơ quan), 136 xã, phường, thị trấn 

đã triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Trong đó, 29/29 

đơn vị đã chính thức đưa phần mềm vào sử dụng, đa số các đơn vị sử dụng luân 

chuyển văn bản theo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi qua phần mềm. 

Ngày 19/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc ban 

hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

Việc liên thông với UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành được thực 

hiện qua Trục liên thông văn bản quốc gia, đồng thời tích hợp chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản điện tử tại Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 

01/2019/TT-BNVcủa Bộ Nội vụ. 

+ Việc cấp tài khoản sử dụng thư điện tử công vụ: Hiện nay, tỉnh đã cấp 8.500 

hộp thư điện tử cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương phục vụ chuyên môn, nghiệp 

vụ và công việc liên quan đến công vụ của cơ quan nhà nước (100% cán bộ, công 

chức được cấp hòm thư điện tử công vụ, trừ viên chức thuộc ngành y tế, giáo dục).   
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+ Công tác xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng: Hiện nay, 100% các 

sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có cổng thông tin điện tử đồng bộ về công nghệ 

với Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử tỉnh, được vận hành tập trung tại Trung tâm 

Hạ tầng thông tin, Sở Thông tin và Truyền cập nhật dữ liệu theo quy định. Công 

tác xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng được thực hiện trên các phần mềm 

dùng chung của tỉnh như: Phần mềm một cửa, phần mềm quản lý văn bản điều 

hành, hòm thư điện tử công vụ, cổng dịch vụ công trực tuyến và một số phần mềm 

chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng... Tỉnh đã triển khai, xây 

dựng 42 Cổng thành phần được đồng bộ về công nghệ, được cài đặt tập trung tại 

Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu công khai hoạt động, điều 

hành, thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn... góp 

phần đẩy mạnh minh bạch và tiếp cận thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân với các cơ quan công quyền.  

+ Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp: 

Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh hiện đăng tải 1.745 thủ tục hành chính, 

trong đó chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, đặt liên kết đến 1.246 

thủ tục hành chính giải quyết qua Trung tâm Hành chính công của tỉnh; có 366 danh 

mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó: Cấp tỉnh 322 danh mục, cấp huyện 39 danh mục, 

cấp xã 05 danh mục (Được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2990/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2019). Hiện nay, cổng dịch vụ công trực truyến của tỉnh đã được kết nối 

liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

+ Việc xây dựng và sử dụng phần mềm một cửa điện tử: Từ năm 2015, tỉnh 

Vĩnh Phúc đã triển khai Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa đồng bộ, liên 

thông đến 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn. 

Hiện nay, trên nền tảng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tỉnh đã triển khai, 

nâng cấp thêm 02 phần mềm, gồm: (1) Phần mềm một cửa hành chính công tỉnh 

Vĩnh Phúc, (2) Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc. Vì vậy, song song với việc thực 

hiện các nhiệm vụ mới, hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 

Vĩnh Phúc đảm bảo tính kế thừa, hoạt động đồng bộ, thông xuốt đến cơ quan hành 

chính các cấp. Thông qua việc sử dụng Phần mềm một cửa điện tử, qua theo dõi, tổng 

hợp tỷ lệ hồ sơ giải quyết cho các tổ chức, cá nhân đều đạt trên 95% đúng và trước 

hạn, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng 

được nâng lên và cải thiện qua các chỉ số đánh giá như PAR INDEX, PAPI, SIPAS.  

c) Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015. 

Hiện nay, 20/20 sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành phố, 136/136 xã, phường, thị 

trấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 

9001:2015. Tỉnh đã tổ chức đánh giá theo đúng quy định việc thực hiện áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 

UBND cấp huyện; 136/136 UBND cấp xã và 22 Ban, Chi cục, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc các sở. 

6.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
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- Việc tổ chức đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại một số 

đơn vị, địa phương còn chậm và chưa mang lại hiệu quả cao. Nhiều trang thiết bị 

được trang bị theo các giai đoạn khác nhau, chưa bảo đảm đồng bộ phần nào ảnh 

hưởng tới việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh. 

- Việc số hóa, tạo lập các cơ sở dữ liệu nền tảng chính quyền điện tử cấp tỉnh  

triển khai chậm, thiếu đồng bộ là nguyên nhân dẫn đến chia sẻ, tích hợp, liên thông số 

liệu mang lại hiệu quả chưa cao. 

- Còn hạn chế, vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai đầu tư 

về công nghệ thông tin. Nguyên nhân do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý, đầu tư công nghệ thông tin còn chưa đầy đủ và hoàn thiện.  

- Việc triển khai chính quyền điện tử còn chậm so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân: Do công nghệ thông tin là lĩnh vực phức tạp, công nghệ thay đổi 

nhanh và chưa thực sự có mô hình Chính quyền điện tử cụ thể nào triển khai thành 

công tại các địa phương khác để Vĩnh Phúc học tập nên việc triển khai xây dựng 

Chính quyền điện tử tại Vĩnh Phúc gặp rất nhiều khó khăn; Đội ngũ cán bộ chuyên 

trách về công nghệ thông tin thực hiện tham mưu và triển khai nhiệm vụ phát triển 

Chính quyền điện tử tại các đơn vị, địa phương còn thiếu và hạn chế về trình độ, 

năng lực và kinh nghiệm. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2020 

1. Những kết quả tích cực đã đạt được  

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những chỉ đạo bám sát Nghị quyết 30c/NQ-CP 

của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 

2011-2020. Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản chỉ đạo về phát triển nguồn nhân 

lực và cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐND thông qua chương trình cải cách hành 

chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2016, Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về quy 

định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa 

các cấp; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3620/QĐ-UBND về việc ban hành Kế 

hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 và nhiều 

văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính. Kết quả đã đạt được như sau: 

- Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể với sự tham gia tích cực của 

cơ quan hành chính các cấp và cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh công tác cải cách 

hành chính đã  chuyển biến tích cực ở tất cả các nội dung. Nhận thức của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính được nâng lên, tinh thần, thái 

độ và ý thức giải quyết công việc nâng cao; Cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được 

đầu tư bài bản, đồng bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu và mang lại hiệu quả.  

- Về bộ máy hành chính được tổ chức khoa học, hiệu lực, hiệu quả quản lý 

hành chính nhà nước được nâng cao; Thể chế nền hành chính được cải cách và hoàn 

thiện cơ bản, phát huy dân chủ, thiết lập chế độ công khai, minh bạch; công tác ban 

hành văn bản được tiếp tục đổi mới về chất lượng và nội dung và quy trình.  
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- Thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai hoá, thời gian giải quyết 

được rút ngắn, qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân trong thực hiện giao dịch 

hành chính với cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện mối quan hệ với người dân, 

doanh nghiệp, có nhiều cải thiện tích cực với phương châm phục vụ người dân, doanh 

nghiệp góp phần thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư của tỉnh.  

- Các chỉ tiêu hầu hết đều đạt và vượt mức theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP 

của Chính phủ và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Cụ thể theo Nghị 

quyết số 60/NQ-HĐND: Đến năm 2020, 9/9 UBND cấp huyện được triển khai 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; Sự hài lòng của người dân 

và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt trên 80%; Sự hài lòng của cá nhân đối 

với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục và y tế 

đạt trên 80%; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của 

các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80%. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ 

nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; 100% các cơ quan hành chính 

nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm... 

- Kết quả đạt được về cải cách hành chính đã góp phần cải thiện các các chỉ 

số đánh giá của tỉnh luôn thuộc nhóm các đơn vị có kết quả cao, như: Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh (PAPI); Chỉ số đánh giá cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh; Chỉ số 

Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (SIPAS):  

2.  Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

2.1. Về chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính: Việc lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, một số 

cấp ủy đảng chưa ban hành Nghị quyết hoặc văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

của Trung ương và của tỉnh. Nguyên nhân: Người đứng đầu tại một số cơ quan, 

đơn vị chưa có sự quan tâm đúng mức trong chỉ đạo các nhiệm vụ cải cách hành 

chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.   

2.2. Về thực hiện các nội dung công tác cải cách hành chính 

- Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ở một số đơn vị chưa cao, về thể 

thức còn văn bản có dấu hiệu là văn bản quy phạm pháp luật nhưng được ban hành 

dưới dạng văn bản thông thường và ngược lại.  

- Việc công khai hóa thủ tục hành chính, áp dụng phần mềm tin học trong tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính còn hình thức và chậm so với yêu cầu đề ra. 

Nguyên nhân: (1) Do trang thiết bị tin học phục vụ công việc còn hạn chế, phần nào 

chưa bắt kịp nhu cầu phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; (2) Trình 

độ tin học và ngoại ngữ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hạn chế do 

ảnh hưởng yếu tố tuổi cao và vị trí việc làm chưa thực sự phù hợp với chuyên môn và 

kỹ năng; (3) Nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, đa số nhu cầu dừng 

lại mức độ 1 và 2; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tuy đã được triển 

khai nhưng vẫn còn cần thêm thời gian để truyên truyền để cá nhân, tổ chức để tiếp 

cận và sử dụng dịch vụ. 
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- Nhận thức về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí quản lý hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Nguyên 

nhân: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự năng động, sáng tạo trong việc quản lý 

tài chính của cơ quan, còn trông chờ vào sự bao cấp của nhà nước; Chưa chủ động 

xây dựng nguồn thu bền vững để từng bước nâng cao tính tự chủ về tài chính, giảm 

bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, chưa có biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu 

quả công tác và chưa thực sự thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu tại 

cơ quan, đơn vị; Một số cơ quan được giao tự chủ nhưng việc khó khăn trong việc 

thu tài chính từ lĩnh vực được giao trong thời điểm hiện tại không đảm bảo nhu cầu 

hoạt động của đơn vị. 

- Nguồn lực phục vụ cải cách hành chính tại một số đơn vị cấp xã còn hạn chế 

về con người, cơ sở vật chất và kinh phí. Nguyên nhân: (1) Do dạ tầng kỹ thuật công 

nghệ thông tin chủ yếu tập trung đầu tư cho các cơ quan cấp tỉnh và cơ quan cấp 

huyện; một số cấp xã trang thiết bị còn thiếu, chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản 

của cán bộ, công chức; (2) Cán bộ, công chức trình độ chuyên môn chưa thực sự 

phù hợp với nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức phụ trách về công tác cải cách 

hành chính chủ yếu là kiêm nhiệm.  

 - Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách 

hành chính của một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa tích cực, thiếu thường 

xuyên. Chưa phát huy được hiệu quả trong việc tổ chức và công dân tham gia 

giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính. Công tác tập huấn nghiệp vụ cải 

cách hành chính ở một số đơn vị cấp huyện chưa chủ động, còn trông chờ vào kế 

hoạch của tỉnh. Chế độ thông tin, báo cáo ở không ít cơ quan còn chậm, nhiều báo 

cáo nội dung sơ sài, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Hiệu quả quản lý, điều hành từ 

tỉnh đến cơ sở có lúc, có việc chưa thông suốt. 

3. Bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính. 

- Việc triển khai công tác cải cách hành chính phải được sự đồng thuận, 

quan tâm của của cả hệ thống chính trị và các cấp ủy đảng cùng chung tay thực 

hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Bộ, ngành 

Trung ương. Coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, phải được 

làm thường xuyên, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi cơ quan, đơn vị chủ 

động xây dựng chương trình, mục tiêu cải cách hành chính theo các nhiệm vụ 

thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ 

về cải cách hành chính.  

- Triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp đối với 

công tác cải cách hành chính nhằm phát huy sức mạnh tổng thể mọi nguồn lực của 

xã hội, tạo thuận lợi, hiệu quả trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách 

hành chính. 

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn 

vị trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Sự quan tâm đúng mức, 

quyết tâm đổi mới theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh 

của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị là mấu chốt tạo nên sự chuyển biến 

tích cực mang lại thành công trong thực hiện cải cách hành chính. 
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- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

năng về tin học, ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao 

chất lượng công việc cũng như làm chủ khoa học công nghệ áp dụng trong thực 

tiễn nâng cao hiệu quả công việc. Cụ thể là đẩy mạnh tin học hóa, thực hiện ứng 

dụng các phần mềm, thiết bị tin học trong giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân, doanh nghiệp. 

- Gắn kết kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen 

thưởng. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những 

tiêu chí để bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020-2030 

 

  Căn cứ kết quả tổng kết Chương trình tổng thế giai đoạn 2011-2020; Từ 

yêu cầu về cải cách hành chính và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, trong  giai đoạn 2021-2030 tỉnh Vĩnh Phúc tập trung triển khai, thực hiện 

một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Về cải cách thể chế 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, 

chính sách, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng lấy ý kiến của nhân dân trước khi 

quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Thường xuyên giám sát, kiểm tra và thực 

hiện công tác rà soát để kịp thời hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản khác cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. 

2. Về cải cách thủ tục hành chính 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giảm thời 

gian và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới người 

dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính; Công khai 

phí, lệ phí, thời gian và tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Cập nhật 

kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đối với những thủ tục 

hành chính mới, điều chỉnh hoặc bãi bỏ. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông. Thực hiện có hiệu quả Phần mềm một cửa Trung tâm phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh, Phần mềm Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; Phần mềm Dịch vụ 

công trực tuyến. 

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường 

kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của tỉnh, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh ứng 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 
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3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp các 

cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ ngành 

Trung ương. Đảm bảo thu gọn các phòng, ban và tương đương của các cơ quan, 

đơn vị để hình thành các phòng đa chức năng, đa lĩnh vực. Mục tiêu giảm tối đa số 

lượng phòng chuyên môn thuộc các cơ quan đơn vị, phấn đấu đảm bảo nguyên tắc 

các sở, ban, ngành có từ 05 đầu mối trở lên về cơ bản giảm thêm ít nhất 01 đầu 

mối. Đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ tối đa bằng hoặc thấp hơn quy định của Chính phủ 

và hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục xem xét hợp nhất một số phòng 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp đảm bảo tinh gọn hiệu quả đơn vị sự nghiệp công 

lập. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực phải đảm bảo đến năm 2021 

giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý so với 

năm 2015; đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quản lý so với năm 2021; trường hợp chỉ có 01 đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc mà không nằm trong diện phải sáp nhập, giải thể thì phải tổ chức lại theo 

hướng giảm số lượng phòng, ban bên trong đơn vị đó. Giải thể những đơn vị sự 

nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, không phù hợp với quy hoạch của tỉnh 

hoặc không phù hợp với quy định của Bộ, ngành Trung ương. Chuyển đổi mô 

hình hoạt động đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực kinh 

tế, dịch vụ, giáo dục, y tế.  

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

- Tiếp tục thực hiện các quy định của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh 

để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, 

đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự 

nghiệp phát triển của tỉnh. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút, ưu đãi đối 

với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

hoạch phát triển nguồn nhân lực của từng ngành, từng cấp; thực hiện đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn của chức vụ, chức 

danh và ngạch công chức.  

- Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ chính 

trị số 39-NQ-TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ 

CBCCVC; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC 

hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.  

- Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, 

xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Hoàn thành các đề án 

xác định vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn 

vị sự nghiệp công lập. Áp dụng Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức đảm bảo hiệu quả, góp phần chuẩn hóa công tác quản lý, chế độ chính 

sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp 

với tình hình mới. 
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5. Về cải cách tài chính công 

- Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; trao quyền tự chủ 

cho các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp cấp huyện đủ điều kiện.  

- Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến 

tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp 

ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, 

chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi tiêu công, tập trung cải 

cách hành chính trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư tư xây dựng cơ bản, quản lý 

vốn nhà nước trong các doanh nghiệp. Thực hiện phân cấp quản lý tài chính, tài 

sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan 

hành chính, sự nghiệp. 

- Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo 

phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao. 

Đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công nói chung và 

các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập nói riêng theo hướng tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm, công khai, minh bạch. 

6. Hiện đại hoá nền hành chính 

- Hoàn thiện hệ thống Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa 

phương, bảo đảm an toàn thông tin, đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện cho người dân 

và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm, trao đổi thông tin và truy cập, thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến. . 

- Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng hệ thống thông tin 

dữ liệu về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 

- Xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan cấp tỉnh theo mô hình hợp khối. 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng công nhệ thông tin và 

áp dụng có hiệu quả Phần mềm dùng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một 

cửa, một cửa liên thông ở các cấp.  

Phần thứ ba 

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị một số nội dung sau: 

I. ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ 

1. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 

làm cơ sở để địa phương triển khai thực hiện. 

2. Đề nghị Chính phủ kiến nghị với Quốc hội sửa đổi, bổ sung các Luật có 

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; biên chế và cơ cấu 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất với 
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các chủ trương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.   

3. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo các Bộ chuyên ngành 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, cấp huyện để địa phương triển khai thực hiện. 

II. ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

1. Đề nghị Văn phòng Chính phủ: 

- Kiểm soát chặt chẽ nội dung thủ tục hành chính do các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ công bố và nhập, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để 

ngăn chặn tình trạng công bố không chính xác, chưa đầy đủ so với văn bản quy 

phạm pháp luật; Kịp thời xử lý các quyết định công bố thủ tục hành chính nhưng 

không đảm bảo đầy đủ, chính xác theo văn bản quy phạm pháp luật.  

- Hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị chia sẻ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính 

giữa bộ, ngành Trung ương và địa phương.  

2. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương:  Sớm ban hành các Thông tư hướng 

dẫn có liên quan để các địa phương có cơ sở thực hiện việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ và tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện 

ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thay thế Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014. 

3. Đề nghị Bộ Nội vụ: Tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải 

cách hành chính ở các bộ, ngành và địa phương. 

Trên đây là báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể công tác cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai 

đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng báo cáo./. 
 

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

- TTTU, TTHĐND, ĐĐBQH tỉnh (b/c);  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu VT, TH1. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trì 

 

 

 

          



4 
 

 

 


