
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1456 /SXD-VP 

         

        Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 6  năm 2020 
 

V/v báo cáo công tác CCHC 

 6 tháng đầu năm 2020 

 

  

                     Kính gửi:  

   - Sở Nội vụ;     

   - Sở Thông tin và Truyền thông.               

                

 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác CCHC theo văn bản số 

1567/SNV-CCHC&VTLT ngày 01/11/2019 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế 

hoạch cải cách hành chính năm và báo cáo cải cách hành chính định kỳ; văn 

bản số 567/STTTT-TTBCXB ngày 19/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020. 

Trên cơ sở kế hoạch CCHC năm 2020, Sở Xây dựng báo cáo kết quả cải cách 

hành chính 6 tháng đầu năm 2020 theo Phụ lục 1 kèm theo văn bản này, đồng 

thời báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm với các 

nội dung như sau: 

 - Ban hành Kế hoạch số 131/KH-SXD ngày 16/01/2020 của Sở Xây 

dựng về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.  

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ và thường xuyên các 

nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011-2020; Kế hoạch số 1333/KH-SXD ngày 28/4/2016 của Sở Xây dựng về 

việc cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 mà trọng tâm là việc 

triển khai thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết 

công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp; cải 

cách bộ máy; nâng cao chất lượng CBCCCV. Đồng thời, phổ biến các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác CCHC, 

đến từng cán bộ công chức viên chức trong Sở nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong quá 

trình thực thi công vụ, nhiệm vụ thông qua các cuộc hội họp, giao ban, tập 

huấn. 

- Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở gồm 38 thủ tục trên 06 lĩnh vực tại bộ phận giao dịch một của, trên 

Cổng thông tin của Sở và trên dịch vụ công của tỉnh, đã mở chuyên mục bạn 

đọc hỏi cơ quan chức năng trả lời và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính 



sách, thủ tục đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; định kỳ đăng tải các bài viết về 

CCHC, cải cách TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Sở đã lồng ghép các thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính như: 

tầm quan trọng và tác động của CCHC đến phát triển KT-XH của đất nước, các 

nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2016-2020, tình hình đơn 

giản hóa các TTHC, những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của Tỉnh của Sở của Ngành… 

với quán triệt, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp 

luật của Nhà nước về đầu tư xây dựng.  

- Đầu năm 2020, Sở đã tổ chức công khai đến toàn thể CB,CC,VC và 

người lao động về công tác tài chính, công tác tổ chức bộ máy, công tác đầu tư 

công, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CCVC...; Về công tác  tài chính công 

Sở đã cập nhật các quy định mới của Trung ương, của tỉnh, sửa đổi quy chế chi 

tiêu nội bộ để lấy ý kiến góp ý, ban hành và phổ biến đến toàn thể CB,CC,VC 

để triển khai tốt. 

(Kết quả tuyên truyền CCHC theo Phụ lục 2 kèm theo văn bản này). 

 Đề nghị Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Xuân Tiến 
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