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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 

 

Căn cứ văn bản số 241/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 05/02/2021 của Sở Nội 

vụ, Sở Tư pháp xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 

2021 với các nội dung như sau: 

PHẦN 1. KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC  

1. Tổ chức chỉ đạo, điều hành và triển khai Kế hoạch CCHC 

Thực hiện Kế hoạch số 790/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai công tác 

cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 792/KH-UBND ngày 30/12/2020 của 

UBND tỉnh về tuyên truyền CCHC năm 2021, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tư 

pháp đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện, cụ thể: Kế 

hoạch số 04/KH-STP ngày 13/01/2021 về CCHC năm 2021; Kế hoạch số 05/KH-

STP ngày 13/01/2021 về tuyên truyền CCHC năm 2021. 

Nội dung các kế hoạch đều bám sát với mục tiêu, yêu cầu về CCHC, kiểm 

soát TTHC của tỉnh, đồng thời gắn với các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, bao gồm: 

cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền 

hành chính. 

2. Về kiểm tra công tác CCHC 

Trong năm, đơn vị tiếp tục tiến hành kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở trực 

tiếp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân nhằm đánh giá 

những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính của đơn vị, thời gian kiểm tra dự 

kiến trong quý II/2021. 

3. Về công tác tuyên truyền CCHC 

Đơn vị thực hiện tuyên truyền, quán triệt thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các 

văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về CCHC; các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CCHC thông qua các Hội nghị, 

các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của cơ quan, phòng, đơn 
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vị thuộc Sở, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và từng công 

chức, viên chức đối với vai trò của công tác CCHC trong đơn vị. Thường xuyên 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và Bản tin tư pháp các tin, bài, các văn 

bản chỉ đạo nhằm phản ánh kết quả công tác CCHC của Sở. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC  

1. Cải cách thể chế 

Đối với các nội dung về cải cách thể chế gồm: Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL; theo dõi thi hành pháp luật được nêu cụ thể trong phần 2 

của báo cáo (báo cáo chuyên đề). 

2. Cải cách TTHC 

2.1. Công tác Kiểm soát TTHC 

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 20/01/2021 về kiểm 

soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC năm 2021; Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 03/2/2021 về truyền thông về 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử năm 2021; Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 01/3/2021 về thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử năm 2021. Các nội dung trong Kế hoạch đều bám 

sát nhiệm vụ, yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh; có sự phân công nhiệm vụ rõ 

ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 02/02/2021 về rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 với 06 TTHC được rà soát trong các lĩnh 

vực: Lý lịch tư pháp, Công chứng, Tư vấn pháp luật. Việc rà soát được thực hiện 

từ ngày 03/02/2021 đến ngày 15/3/2021 (hiện nay đang tổng hợp kết quả rà soát 

của các phòng thuộc Sở). 

- Đơn vị thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC, đồng thời thông báo 

công khai dưới nhiều hình thức khác nhau như công khai TTHC trên trang thông 

tin điện tử của Sở và trang thông tin điện tử của tỉnh.  

Công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của đơn vị trên phần mềm Một cửa của tỉnh theo địa chỉ: 

https://motcua.backan.gov.vn/dvc/Pages/default.aspx và Cổng thông tin Dịch vụ 

công tại địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/nop-ho-

so.aspx. 

- Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thông qua Phiếu đánh giá 

nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết TTHC, đồng thời nâng cao trách 

nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

https://motcua.backan.gov.vn/dvc/Pages/default.aspx
https://dichvucong.backan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/nop-ho-so.aspx.
https://dichvucong.backan.gov.vn/portaldvc/KenhTin/nop-ho-so.aspx.
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- Duy trì việc thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các ý kiến, 

phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc giải quyết TTHC đảm 

bảo đúng quy định; kịp thời giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của người dân khi thực 

hiện TTHC. Từ đầu năm đến nay, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành. 

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- 100% TTHC của đơn vị đều được thực hiện qua cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông (Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 146; trong đó, TTHC thực 

hiện qua hình thức một cửa liên thông cùng cấp: 22 thủ tục, hình thức một cửa liên 

thông giữa các cấp: 10 thủ tục) 

- Tổng số TTHC của Sở Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị là: 

146 thủ tục (trong đó: TTHC được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công của tỉnh là 123 thủ tục; thủ tục được giải quyết tại Bộ phận một cửa của các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là 23 thủ tục). 

Hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở thường xuyên 

được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông điện tử. 

2.3. Kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ 15/12/2020 đến 

14/3/2021): 4.543, trong đó: 

+ Hồ sơ TTHC đã giải quyết: 4.390, trong đó giải quyết trước hạn và đúng 

hạn: 4.390; giải quyết quá hạn: 0. 

+ Hồ sơ TTHC đang giải quyết đúng hạn: 153 hồ sơ. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc 

Nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy 

và hướng dẫn tại Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh; Sở 

Tư pháp xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Sở gửi Sở Nội vụ thẩm định, theo đó đề xuất phương 

án sáp nhật 02 phòng chuyên môn thuộc Sở thành 01 phòng. Sau khi phương án 

sắp xếp được UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng và ban hành theo 

thẩm quyền các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị 

thuộc Sở đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ công chức, viên chức 

- Đơn vị đã chủ động rà soát, bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc 

làm đã được phê duyệt, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ. Thực hiện 

phân cấp theo đúng quy định pháp luật trên các lĩnh vực công tác tư pháp. Đến 
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nay, 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức 

theo vị trí việc làm. 

- Việc sử dụng biên chế công chức, viên chức của đơn vị thực hiện theo đúng 

quy định hiện hành, số biên chế do UBND tỉnh giao hàng năm được sử dụng có 

hiệu quả tại các đơn vị, không có trường hợp hợp đồng lao động làm công tác 

chuyên môn.  

- Về tuyển dụng công chức, viên chức: Đơn vị đã đăng ký tuyển dụng hết số 

biên chế chưa tuyển (biên chế công chức, viên chức); xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng viên chức và gửi Sở Nội vụ thẩm định theo thẩm quyền. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Sở đã ban hành Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021. Trên cơ sở kế hoạch 

được ban hành, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng đảm bảo đúng đối tượng theo quy hoạch của Sở, phù hợp với năng lực công 

tác và yêu cầu vị trí việc làm của mỗi cá nhân. 

- Về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức: Từ 

đầu năm đến nay, đơn vị không có công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hoặc vi 

phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ và vi phạm các quy định của pháp luật. 

5. Cải cách tài chính công 

- Việc thực hiện định mức sử dụng tài sản công: Thực hiện theo đúng quy 

định về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng tài sản công đã ban hành tại Quyết 

định số 84/QĐ-STP ngày 09/8/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài 

sản công của Sở Tư pháp. 

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc đảm bảo thực hiện theo đúng quy định: Đơn vị thường 

xuyên thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp 

với điều kiện thực tế và theo đúng quy định của Chính phủ về kinh phí quản lý 

hành chính đối với cơ quan nhà nước; đồng thời chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc tiếp tục rà soát các quy chế nội bộ (quy chế chi tiêu, quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công), đảm bảo quyền lợi hợp pháp của viên chức, người lao động 

trong đơn vị. 

6. Hiện đại hóa nền hành chính 

6.1. Ứng dụng CNTT 

- Đơn vị cũng đã ban hành đầy đủ các văn bản liên quan để triển khai việc 

ứng dụng, duy trì thường xuyên việc áp dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều 
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hành của đơn vị. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Sở được thành lập tại 

Quyết định số 74/QĐ-STP ngày 21/8/2019 của Sở Tư pháp.  

- Đơn vị đã ban hành văn bản quy định về tổ chức ứng dụng các hệ thống 

thông tin và bảo đảm an toàn an ninh thông tin nội bộ; quy định về gửi nhận văn 

bản điện tử, ứng dụng chữ ký số trong nội bộ cơ quan tại Quyết định số 77/QĐ-

STP ngày 23/8/2019 về Quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin và các phần 

mền dùng chung của tỉnh tại Sở Tư pháp. 

6.2. Hạ tầng và nguồn lực Công nghệ thông tin 

- Tổng số máy tính trang bị cho công chức làm công tác chuyên môn hiện nay 

là 25, tương ứng với 100% công chức làm công tác chuyên môn tại đơn vị được 

trang bị máy tính. 

 - Tổng số máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền: 100% các 

máy tính đều được cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền. 

- Đơn vị đã bố trí 01 đồng chí chuyên viên Văn phòng có trình độ Đại học 

CNTT làm cán bộ chuyên trách về CNTT tại Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 

05/1/2018 của Sở Tư pháp. 

6.3. Ứng dụng CNTT 

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 375/KH-STP ngày 21/9/2020 về ứng 

dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2025. 

- Hệ thống mail công vụ, phần mềm QLVB&HSCV TDOffice được triển khai 

và hoạt động ổn định, hiệu quả; việc sử dụng chữ ký số được duy trì thường xuyên. 

- Trao đổi văn bản điện tử: Văn bản phát hành đi của đơn vị được ký bằng 

chữ ký số của Lãnh đạo và chữ ký số của cơ quan đúng quy định và gửi đi qua 

phần mềm quản lý văn bản (trừ những văn bản là những văn bản mật, văn bản gửi 

cho những đơn vị không sử dụng phần mềm TDOffice và gửi Bộ Tư pháp, các cơ 

quan tố tụng...). 

- Trang thông tin điện tử của Sở được duy trì thường xuyên, kịp thời cung cấp 

đầy đủ thông tin chỉ đạo, điều hành và các văn bản chuyên môn nghiệp vụ của 

ngành theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP, địa chỉ truy cập Trang Thông 

tin điện tử của Sở: http://sotuphap.backan.gov.vn/Pages/default.aspx. 

- Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông được sử dụng thường 

xuyên, ổn định, đầy đủ chức năng cập nhật 100%  hồ sơ TTHC phát sinh của đơn 

vị vào phần mềm. 

* Kết quả ứng dụng CNTT cụ thể như sau (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 

14/3/2021): 

- Tổng số văn bản (văn bản do đơn vị phát hành đi) được trao đổi dưới dạng 

điện tử và ứng dụng chữ ký số: 331  
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- Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4: 109 thủ tục (đơn vị tiếp tục 

phối hợp với Trung tâm CNTT rà soát nhằm nâng tối đa TTHC đủ điều kiện lên 

mức độ 4 theo chủ trương của tỉnh). 

- Số hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4: 433/484 hồ sơ (đạt tỷ 

lệ 89,5%). 

- Số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích: 298 hồ sơ, trong đó:  

+ Tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích: 63 hồ sơ (tại Trung tâm Phụ vụ 

HCC tỉnh: 46 hồ sơ; tại Bộ phận Một cửa Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 17 hồ sơ). 

+ Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 235 hồ sơ (tại Trung tâm Phụ vụ 

HCC tỉnh: 195 hồ sơ; tại Bộ phận Một cửa Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 40 hồ sơ). 

- Đơn vị sử dụng một số phần mềm và sử dụng chứng thư số trong giao dịch 

với các đơn vị Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước... nhằm phục vụ công tác 

nghiệp vụ của đơn vị, đảm bảo giải quyết chế độ kịp thời cho công chức, viên chức 

và người lao động. 

6.4. Việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước  

Sở thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Công chức, viên chức của Sở đều được tập huấn 

để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN ISO 9001:2015. Hiện nay 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở đều đã triển 

khai áp dụng ISO 9001:2015 trong các mảng hoạt động (gồm 06 phòng và 05 đơn 

vị sự nghiệp thuộc Sở). 

(Kèm theo biểu kết quả thực hiện tại Phụ lục 1) 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG QUÝ II/2021 

1. Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong Kế hoạch CCHC năm 2021của tỉnh, đảm 

bảo hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. 

2. Tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của người đứng đầu về công tác 

CCHC, đảm bảo việc cải cách hành chính đạt được những kết quả cụ thể. Gắn kết 

quả cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng của từng phòng, đơn vị. 

Phát huy các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC.  

3. Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được 

thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

4. Tập trung thực hiện tốt việc rà soát TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT 

vào trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị. Thực hiện tốt công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cho, công chức, viên chức.  
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PHẦN 2. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

Sở Tư pháp được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu về công tác cải cách thể 

chế, trong quý I năm 2021 đơn vị đã thực hiện những nội dung cụ thể sau: 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL 

- Công tác xây dựng văn bản QPPL: Thực hiện nhiệm vụ giúp UBND tỉnh 

quản lý nhà nước về công tác văn bản QPPL, ngay từ đầu năm 2021, Sở Tư pháp 

đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác 

văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; trình thường trực HĐND tỉnh ban hành danh mục 

nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 10. 

Thực hiện thẩm định 01 đề nghị xây dựng nghị quyết và 06 dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật. Tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo văn bản QPPL; 09 đề nghị 

xây dựng quyết định của UBND tỉnh do các sở, ban, ngành đề nghị. Tham gia ý 

kiến đối với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chưa 

tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định quy định các tiêu chí đối với hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 781/KH-UBND ngày 25/12/2020 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản 

QPPL và pháp chế năm 2021 (theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 790/KH-

UBND của UBND tỉnh về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021); tham 

mưu UBND tỉnh ban hành: Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban 

hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020; báo cáo công tác 

kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 

25/01/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Thực hiện Kế hoạch trên, 

Sở Tư pháp đã tham mưu ban hành Văn bản số 91/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 

ngày 28/01/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 

22/01/2020 của UBND tỉnh nhằm hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 đảm bảo thực hiện đầy đủ 

các hoạt động: Thu thập thông; kiểm tra; điều tra, khảo sát; xử lý kết quả theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật. 
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- Việc thực hiện thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: Hiện nay 

Sở Tư pháp đang xây dựng dự thảo kế hoạch, đã lấy ý kiến các sở, ngành, địa 

phương thông qua Văn bản số 201/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/3/2021 

về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tập huấn về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi 

hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp (dự kiến trình UBND tỉnh ban 

hành trong quý II năm 2021 để triển khai thực hiện). 

- Việc thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Đơn vị sẽ 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát vào quý II năm 2021 

theo đúng thời gian tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/01/2021 về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 

- Việc thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Đơn vị đã xây dựng dự 

thảo Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành 

chính năm 2021, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và trình UBND tỉnh ban hành 

tại Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 03/3/2021. 

- Việc thực hiện xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật sẽ tiến hành vào quý 

IV/2021. 

(Kèm theo biểu kết quả thực hiện tại Phụ lục 2) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động thực hiện những nhiệm vụ được UBND tỉnh 

giao trong Kế hoạch số 790/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai công tác cải 

cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đến thời điểm hiện nay các 

nội dung công việc đều được triển khai theo đúng kế hoạch; việc triển khai kịp thời, 

đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra. Quá trình tham mưu thực hiện những nhiệm vụ 

liên quan đến xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong lĩnh vực tư 

pháp có nhiều thuận lợi, văn bản QPPL do cơ quan tư pháp tham mưu đảm bảo 

tính hợp hiến, hợp pháp và phục vụ tích cực cho công tác quản lý. Công tác theo 

dõi thi hành pháp luật đảm bảo thực hiện đầy đủ các hoạt động về kiểm tra, tập 

huấn, điều tra, khảo sát, thu thập, phối hợp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, 

từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời nêu cao vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật. 
Đồng thời, đơn vị đã kịp thời đôn đốc, tuyên truyền công chức, viên chức của 

Sở tiếp tục triển khai thực hiện công tác CCHC, trong đó tập trung nâng cao chất 

lượng giải quyết TTHC cho công dân và tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu theo 

kế hoạch đề ra đạt chất lượng và hiệu quả.  
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PHẦN 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Nhằm đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính của đơn vị trong năm, Sở Tư pháp có một số kiến nghị, đề xuất sửa đổi một số 

tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành được ban hành tại 

Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh,cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí 3.6.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC đƣợc giải quyết theo quy định: Tiêu 

chí này xác định cách chấm điểm như sau: 100% số hồ sơ TTHC tiếp nhận trong 

năm được giải quyết đúng hạn đạt điểm tối đa 02/02đ; 80% đến dưới 100% số hồ 

sơ đúng hạn được 01/02đ và dưới 80% số hồ sơ đúng hạn được 0 điểm. 

Với cách tính điểm như trên là chưa phù hợp giữa các đơn vị do khối lượng 

hồ sơ phải thực hiện trong năm của các Sở là rất khác nhau, cụ thể trong năm 2020 

Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết hơn 22.091 hồ sơ thủ tục hành chính, trong 

đó chỉ có 01 hồ sơ quá hạn (số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 99,9955%; 01 hồ sơ 

quá hạn chiếm tỷ lệ 0,0045%). Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư 

pháp bằng tổng số hồ sơ tiếp nhận của nhiều sở, ngành trong năm cộng lại (có 

nhiều sở ngành trong 01 năm chỉ giải quyết trong khoảng trên dưới 1000 hồ sơ), 

tuy nhiên với cách tính điểm như trên thì chỉ 01 hồ sơ quá hạn so với tổng số hơn 

22 nghìn hồ sơ phải giải quyết Sở Tư pháp cũng bị trừ điểm như đơn vị có 01 hồ sơ 

quá hạn trên 1 nghìn hồ sơ cần giải quyết, trong khi đó để giải quyết đúng hạn số 

lượng hồ sơ lớn hơn rất nhiều các đơn vị cần sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của đội ngũ 

công chức, viên chức Sở Tư pháp, vì vậy việc tính tỷ lệ % về giải quyết hồ sơ theo 

như tiêu chí quy định hiện hành là chưa phù hợp, chưa phản ánh đúng kết quả cũng 

như khối lượng công việc được giải quyết của đơn vị. 

Để khắc phục sự bất cập này, Sở Tư pháp đề xuất với UBND tỉnh, Sở Nội vụ 

sửa lại tiêu chí chấm điểm ở mục này như sau: 

“- Đơn vị có dưới 0,001% tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong năm thì được điểm tối đa 

02/02 điểm. 

- Đơn vị có từ 0,001% đến 0,005% tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong năm thì được 

01/02 điểm. 

- Đơn vị có trên 0,005% tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong năm thì không được điểm.” 

2. Tiêu chí 1.7. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: 

Trong năm 2020 khi chấm điểm tiêu chí này Tổ thẩm định chỉ số CCHC của 

tỉnh đã trừ điểm của Sở Tư pháp tại tiêu chí này với lý do chưa kết thúc xử lý văn 

bản trên phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ, trong khi đó trên thực tế 100% 

văn bản, nhiệm vụ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao đã được xử lý đầy đủ, 

đúng thời hạn và thể hiện kết quả trên phần mềm quản lý hồ sơ văn bản TDOffice. 
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Đối với nội dung này Sở Tư pháp có kiến nghị như sau: Thực tế trong thời 

gian vừa qua, phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao chưa tích hợp với 

phần mềm quản lý hồ sơ văn bản, việc kết thúc, xử lý văn bản trên phần mềm theo 

dõi nhiệm vụ phải thực hiện song song với phần mềm quản lý hồ sơ văn bản tạo 

thêm một khối lượng công việc không cần thiết đối với việc xử lý cùng 01 văn bản 

(đơn vị vừa phải xử lý hồ sơ trên phần mềm TDoffice, vừa phải xử lý trên phần 

mềm theo dõi nhiệm vụ), gây mất thời gian cho người thực hiện. Bên cạnh đó phần 

mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ cũng không được cập nhật đầy đủ, thường xuyên 

các văn bản giao nhiệm vụ cho các Sở ngành, do vậy gây khó khăn cho các đơn vị 

khi sử dụng, theo dõi nhiệm vụ tỉnh giao qua phần mềm này vì không đảm bảo tính 

chính xác, đầy đủ. Vì vậy để phản ánh đúng thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ 

tỉnh giao, đề nghị khi chấm điểm tiêu chí này chỉ căn cứ vào kết quả thực hiện 

nhiệm vụ tỉnh giao của các đơn vị thông qua tài liệu kiểm chứng (là các văn bản, 

báo cáo của đơn vị) được thực hiện qua phần mềm quản lý hồ sơ văn bản; trong 

trường hợp nếu vẫn chấm điểm kết quả sử dụng phần mềm theo dõi thực hiện 

nhiệm vụ thì đề nghị cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, duy trì phần mềm theo dõi 

thực hiện nhiệm vụ (Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông 

tin tỉnh) thực hiện việc kết nối liên thông phần mềm này với phần mềm quản lý hồ 

sơ văn bản để tránh tình trạng 01 văn bản phải thực hiện thao tác xử lý trên 02 

phần mềm. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 

2021 và một số kiến nghị, đề xuất, Sở Tư pháp gửi Sở Nội vụ để tổng hợp./. 
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