
XÃ HÀM TRÍ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
 
 Để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC, trong thời gian qua, UBND 

xã Hàm Trí đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong công tác cải cách hành 

chính. UBND xã đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng 

sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến 

tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành 
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chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động 

lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

  Để thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo kế 

hoạch đề ra, hàng năm Ủy ban nhân dân xã Hàm Trí xây dựng Kế hoạch công tác 

cải cách hành chính; triển khai các ngành, đoàn thể các thôn; tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện Cải 

cách hành chính. Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2022 theo đúng quy định; bố trí công chức Văn phòng - Thống kê là cán 

bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, niêm yết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả hồ sơ. Năm 2022, được sự quan tâm của cấp trên đã đầu tư phần mềm lấy số tự 

động và trang thiết bị tại Bộ phận một cửa với số tiền 174.000.000 đồng. Đồng 

thời, thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. 

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục 

hành chính. Khuyến khích nhân dân phản ánh về những hành vi nhũng nhiễu, gây 

phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính để UBND xã kịp thời chấn chỉnh. 

Về công tác tổ chức bộ máy: hiện nay có 22 biên chế, trong đó 11 cán bộ đạt 

chuẩn 100% và 11 công chức đạt chuẩn 100%. Chế độ tiền lương, chế độ chính 

sách cho cán bộ, công chức luôn được đảm bảo, kịp thời. Hộp thư công vụ và phần 
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mềm Quản lý văn bản được UBND xã thường xuyên sử dụng trong công tác chỉ 

đạo điều hành các công việc hành chính trên địa bàn xã. Trong 9 tháng đầu năm đã 

tiếp nhận: 5.909 hồ sơ các loại, qua đó cũng đã giải quyết 100%, không có hồ sơ 

trễ hẹn. Trong đó: lĩnh vực đất đai tiếp nhận được 641 hồ sơ, lĩnh vực Tư pháp - 

Hộ tịch 721 hồ sơ, Công tác chứng thực: 4.392 hồ sơ, người có công 11 hồ sơ, Bảo 

trợ xã hội 102, khen thưởng 42 hồ sơ, còn lại là về các BHYT, thường trú… Bên 

cạnh đó, việc cập nhật niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính mới do 

Tỉnh ban hành. Hiện tổng số TTHC đã được công khai tại UBND xã là 160 TTHC 

theo quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận đã được niêm yết công khai đúng theo 

quy định 

Đạt được những kết quả trên, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo UBND xã và sự 

cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính xã Hàm 

Trí từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tích cực tham gia 

xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./. 

UBND XÃ HÀM TRÍ 

 


