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Công tác Cải cách hành chính năm 2022 và
chương trình trọng tâm năm 2023

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của ủy ban nhân dân
tỉnh Kiên Giang về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực,
hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, trong năm 2022 công tác cải cách hành
chính trên địa bàn thành phô Phú Quôc đạt được kêt quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH CCHC
1. Các hoat đông chỉ đao điều hành
- Trong năm, ƯBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-ƯBND

ngày 14 tháng 01 năm 2022 về công tác CCHC năm 2022 để giao nhiệm vụ cụ
thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung có liên quan đên
công tác CCHC của thành phố. Đồng thởi, để chỉ đạo toàn diện hơn đối với công
tác này, UBND thành phố đã ban hành Quyết đị^ số 3851/QĐ-ƯBND ngày 25
tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo
cải cách hành chính và cải thiện, nâng cao các chỉ số: PCI, PARINDEX, PAPI,
SIPAS và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo của thành phố để Chỉ đạo thực hiện tốt
công tác cải cách hành chính và các chỉ số. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng
đã ban hành 13 văn bản để chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt công tác CCHC
trong năm.

- Đến thời điểm báo cáo, ƯBND thành phố chưa tổ chức hội nghị giao ban
công tác CCHC nhưng có lồng ghép vào kỳ họp thường kỳ báo cáo kết quả đạt
được và đề ra hướng xử lý các vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Dự kiến sẽ tổ chức
cuộc họp của Ban Chỉ đạo và tổ chức tổng kết công tác CCHC năm 2022 trước
ngày 26 tháng 12 năm 2022 để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC
năm 2022 và đề ra kế hoạch thực hiện năm 2023.

2. Tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC năm: Đến thời điểm này, ƯBND
thành phố đã thực hiện đạt trên 100% kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

3. Công tác kiểm tra CCHC: Để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu
sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022, ƯBND thành phố ban
hành Kế hoạch số 61/KH-ƯBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 để tiến hành kiểm
tra tại 04 xã và 04 cơ quan chuyên môn. Đến thời điểm này UBND thành phố đã
tô chức tiên hành kiêm tra 8/8 đơn vị đạt tỷ lệ 100% và đã ban hành Công văn sô
1102/ƯBND-PNV ngày 25 tháng 10 năm 2022 về việc chấn chỉnh tình hình thực
hiện công tác CCHC năm 2022 sau kiểm tra.

4. Công^ tác tuyên truyền CCHC: Để thực hiện tốt công tác thông tin,
tuyên truyền về công tác CCHC năm 2022, ƯBND thành phố xây dựng Kế hoạch



số 111/KH-ƯBND. Đến thời điểm này, thành phố đã thực hiện 03/03 nội dung
tuyên truyên đạt tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra gồm: Triển khai 20 băng rol tuyên
truyên; Phôi hợp với Thành đoàn tổ chức cuộc thi CCHC; Đăng tải được 21 tin,
bài và tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh truyền hình của thành phố,
trạm truyên thanh xã, phường, truyền hình VTV Cáp Phú Quốc và mạng xã hội.

5. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ƯBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh giao:

Tổng số nhiệm vụ được ƯBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao là 103 nhiệm
vụ (năm trước chuyển sang 04 nhiệm vụ, 99 nhiệm vụ mới). Giải quyết được 90
nhiệm vụ (45 nhiệm vụ đúng hạn, 45 nhiệm vụ trễ hạn), số nhiệm vụ đang giải
quyết là 13 nhiệm vụ (quá hạn 13 nhiệm vụ).

6. Những mô hình, sáng kiến, giải pháp mói trong CCHC được thí
điêm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả: Trong năm, ƯBND thành phô đã
công nhận 04 sáng kiến mới (giải pháp, biện pháp) trong CCHC cho 04 cá nhân
gôm: Giải pháp rút ngăn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo
trợ xã hội; Giải pháp ứng dụng số hóa trong quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; Giải
pháp thực hiện tốt công tác CCHC đối với lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh dịch
vụ cầm đồ; Một số biện pháp đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
Hội và phong trào phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phú Quốc năm 2022.

11. KẾT QUẢ THựC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1. Cải cách thể chế

- Kết quả xây dựng, ban hành VBQPPL: Trong năm, ƯBND thành phố
không xây dựng và ban hành VBQPPL.

- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: Đe thực
hiện tốt công tác này, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 96/KH-ƯBND
ngày 03 tháng 3 năm 2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế
hoạch số 155/KH-ƯBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 về quản lý công tác thi hài^
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Phú Quốc
và đã triển khai đến các cơ quan ban, ngành thành phố và ƯBND các xã, phường.
Ket quả việc tổ chức tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật đã
được đánh giá qua Báo cáo số 644/BC-ƯBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 về
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Trong năm,
ƯBND thành phố hành Kế hoạch số 51/KH-ƯBND ngày 08 tháng 02 năm
2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Ke hoạch số 211/KH-ƯBND ngày 25
tháng 4 năm 2022 về tuyên truyên, phô biên các đạo luật mới được Quôc hội
thông qua và triển khai một số nhiệm vụ phố biến, giáo dục pháp luật năm 2022;
Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 yề tập huấn công tác xử
lý vi phạm hành chính trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành
phố năm 2022 đã triển khai được 03 cuộc với 160 lượt người tham dự. Kêt quả



tuyên truyền của UBND các xã, phường được 290 cuộc với 12.499 lượt người
tham dự.

- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
Đe công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đạt
hiệu quả cao, tránh trường hợp ban hành không đúng trình tự, thủ tục và sai thâm
quyền. UBNp thành phố ban hành Kế hoạch số 13/KH-ƯBND ngày 13 tháng 01
năm 2022 về kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.
Đến thời điểm này, ƯBND thành phố chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu
vi phạm phải được kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát được thực hiện trong tháng 01 năm 2023.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: công tác rà
soát đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính luôn
được ƯBND thành phô quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đạt nhiêu kêt
quả tích cực, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, công tác thủ tục
hành chính từng bước được thực hiện nhanh chóng, giảm bớt rườm rà, phức tạp
tạo được bước chuyển mới trong công tác cải cách hành chính của thành phố.

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố
trên Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang là 424 thủ tục, gồm có:

+ Thủ tục hành chính cấp huyện: 277 thủ tục hành chính (trong đó đã cấu
hình trên hệ thống Một cửa điện tử 53 thủ tục hành chính mức độ 2, 37 thủ tục
hành chính mức độ 3, 187 thủ tục hành chính mức độ 4).

+ Thủ tục hành chính cấp xã: 147 thủ tục (trong đó đã cấu hình trên hệ
thống Một cửa điện tử 66 thủ tục hành chừửi mức độ 2,26 thủ tục hành chính mức
độ 3, 55 thủ tục hành chính mức độ 4).

+ Thủ tục ngành dọc: cấp thẻ căn cước công dân và đăng ký tài khoản định
danh điện tử mức 2 được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
quả thành phố, xã, phường, đồng thời được trả kết quả qua đường bưu chính công
ích.

Các thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả
kết quả thành phố, tại ƯBND các xã, phường và cổng thông tin điện tử thành phố.

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
TTHC:

+ Tình hình tố chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa: Tổng diện tích nơi
làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố 353m2, cơ sở vật chất,
trang thiêt bị được bô trí đây đủ, hiện đại (máy tính, máy photo, điện thoại, nước
uông, ghế ngồi, máy lạnh, hệ thống gọi số thứ tự, máy tra cứu kết quả) đảm bảo
phục vụ công dân tốt hơn. Bố trí nhân sự tiếp nhận hồ sơ đảm bảo yêu cầu.

+ Ket quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Các hồ
sơ được tiêp nhận trên Công dịch vụ Công trực tuyên của tỉnh Kiên Giang từ câp



thành phố đến cấp xã. số hồ sơ tiếp nhận thành phố Phú Quốc tiếp nhận giải quyết:
8.937 hô sơ (192 hồ sơ nộp trực tuyến). Giải quyết 2.183 hồ sơ (trước hạn 4.175
hô sơ, đúng hạn 3.517 hồ sơ, trễ hạn 150 hồ sơ). Hồ sơ đang giải quyết 343 hồ sơ
(chưa đên hạn 306 hồ sơ, quá hạn 37 hồ sơ, trong đó 32 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất
đai), tỷ lệ đúng hẹn đạt 98%, cụ thể:

Số hồ sơ cấp huyện, tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành
phố là 5.359 hồ sơ (191 hồ sơ nộp trực tuyến). Giải quyết 4.841 hồ sơ (trước hạn
2.093 hồ sơ, đúng hạn 2.742 hồ sơ, trễ hạn 06 hồ sơ). Hồ sơ đang giải quyết 316
hồ sơ (chưa đến hạn 284 hồ sơ, quá hạn 32 hồ sơ, trong đó 32 hồ sơ thuộc lĩnh
vực đất đai). Tỷ lệ đúng hẹn đạt 99%.

Sô hồ sơ cấp xã được tiếp nhận tại các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã,
phường là 3.578 hồ sơ (01 hồ sơ nộp trực tuyến). Giải quyết 3.541 hồ sơ (trước
hạn 2.622 hồ sơ, đúng hạn 755 hồ sơ, trễ hạn 144 hồ sơ). Hồ sơ đang giải quyết
27 hô sơ (chưa đến hạn 22 hồ sơ, quá hạn 05 hồ sơ, trong đó 05 hồ sơ thuộc thẩm
quyền giải quyết ƯBND xã Cửa Cạn). Tỷ lệ đúng hẹn đạt 96%.

Ngoài ra, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố tiếp nhận hồ sơ ngành
dọc và cấp tỉnh là 35.311 hồ sơ, trong đó gồm: 27.180 hồ sơ căn cước công dân
(Công an thành phố), đạt tỷ lệ giải quyết đúng hẹn 100% và 8.131 hồ sơ lĩnh đất
đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố - Sở Tài nguyên và Môi
trưởng tỉnh), đạt tỷ lệ giải quyết đúng hẹn: 95%.

{Bảo cảo số 91 BC-VP ngày 16/12/20211 của Vãn phòng HĐND và ƯBND
thành phố về kết quả giải quyết TTHC thành phố Phủ Quốc trên hệ thong Một
cửa điện tử, năm 2022)

+ Ket quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên
quan đến quy định TTHC: năm 2022 nhận được phản ánh kiến nghị mới 28 phản
ánh, kiến nghị. ƯBND thành phố đã xử lý và giải quyết được 24 trường hợp, đạt
85,71%.

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Công tác
công khai địa chỉ và thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ
chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảỉ quyết của thành phố thực
hiện tốt, đầy đủ và đúng quy định. Có bố trí thùng thư góp ý và phát phiếu thăm
dò ý kiến khách hàng để nhận các ý kiến góp ý của người dân chuyển đến cơ quan
có thẩm quyền giải quyết và qua đó cũng đánh giá sự hài lòng của người dân trong
việc giải quyết thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính.

Kết quả khảo sát thăm dò ý kiến năm 2022: nhận được 110 phiếu đánh giá,
tỷ lệ hài lòng đạt 94%. Trong đó, kết quả khảo sát đánh giá công khai rõ ràng, dễ
tiếp cập: đạt 99%; công chức, nhân viên hướng dẫn dễ hiểu: đạt 97%; cơ sở vật
chất tốt: đạt 98%.

(Báo cáo số 93/BC-VP ngày 16/12/2022 của Văn phòng HĐND và UBND
thành pho về kết quả thăm dò ỷ kiến, năm 2022).

3. Cải cách tổ chức bộ máy



3.1. Kết quả rà soát, hoàn thiện quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp
công lập: Trong năm, ƯBND thành phố nhận được 05 văn bản của ƯBND tỉnh về
việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp huyện gồm Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng
Y tê, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, hiện nay các cơ quan
này đang dự thảo Quyết định.

3.2. Ket quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính
và đofn vị sự nghiệp công lập

- Đối với cơ quan, tổ chức hành chính: Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-
CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP
ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định sô 37/2014/NĐ-CP quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương. ƯBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số
06/NQ-HĐND ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc quỵết định số lượng và tên gọi
các cơ quan chuyên môn thuộc ƯBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố) với 12
cơ quan chuyên môn.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: ƯBND thành phố đã trình ƯBND tỉnh
Kiên Giang ban hành Quyết định sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyên thanh, Đài Truyên thanh - Truyên hình và Ban Quản lý Di tích Nhà tù Phú
Quốc thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Quyết định tổ chức
lại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện thành Ban Quản lý Dự án Đầu tư
xây dựng khu vực Phú Quốc; Quyết định giải thể Trung tâm Dịch vụ và chuyển
giao kỹ thuật Nông nghiệp trực thuộc Phòng Kinh tế; Quyết định giải thể Trường
Tiêu học và Trung học cơ sở Hòn Thơm.

3.3. Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:
Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức của ƯBND thành phố được
thực hiện theo đúng quy định. Tuyển dụng và sử dụng đúng theo số lượng biên
chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm; hàng năm đều có báo cáo tình hình
sử dụng biên chế và kế hoạch biên chế của năm tiếp theo.

3.4. Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý Nhà nước
giữa các câp chính quyền ở địa phương: Việc thực hiện các quy định về phân cấp
quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố được thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của ƯBND tỉnh.

4. Cải cách chế độ công vụ
4.1 Kêt quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công

chức, viên chức

- Đe án vị trí việc làm công chức: ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng
Đê án điêu chỉnh vị trí việc làm và cơ câu ngạch công chức của Uy ban nhân dân



thành phố Phú Quốc và đã được ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại
Quyết định số 3250/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 12 năm 2021.

- Đe án vị trí việc làm viên chức: ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng
Đe án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức và đã được ủy ban nhân dân tỉnh
Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 1352/QĐ-ƯBND ngày 01 tháng 6 năm
2022.

4.2. Ket quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức trong năm 2022 tại
ƯBND thành phố

- Tuyến dụng công chức: ƯBND thành phố không có hồ sơ đăng ký dự
tuyên công chức theo thông báo tuyển dụng của tỉnh.

- Tuyển dụng viên chức: Không tổ chức.
- Tuyển dụng công chức cấp xã: Tổ chức 01 cuộc, kết quả tuyển dụng được

03 công chức.

4.3. Ket quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạc công chức, viên chức
- Số lượng công chức, viên chức được bổ nhiệm: Trong năm ƯBND thành

phố đã bổ nhiệm lần đầu được 09 công chức và 04 viên chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý; Bổ nhiệm lại 02 công chức và 01 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý.

- Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, đề bạc: Tất cả các công chức, viên
chức được bổ nhiểm, bổ nhiệm lại trong năm đều đảm bảo đúng điều kiện, tiêu
chuẩn theo quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số
115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của
ƯBND tỉnh Kiên Giang.

4.4. Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức:
Trong năm ƯBND thành phố có cử 06 công chức dự thi nâng ngạch từ chuyên
viên lên chuyên viên chính kết quả có 04/6 công chức đạt kết quả chiếm tỷ lệ 67%
và cử 02 viên chức dự thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên kêt quả có 01/2
viên chức đạt kết quả chiếm tỷ lệ 50%.

4.5. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức,
viên chức: Trong năm tiên hành xử lý kỷ luật 01 viên chức và 01 cán bộ câp xã.
Đồng thời, để thực hiện tốt công tác này ƯBND thành phố cũng đã xây dựng Kê
hoạch số 176/KH-IJBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 để tiến hành kiểm tra việc
chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và kịp thời ban
hành Chỉ thị số 02/CT-UBM3 ngày 25 tháng 10 năm 2022 để tiếp tục đổi mới lề
lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động
công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Phú Quôc.

4.6. Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
Để kịp thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu câu trong tình
hình mới và tạo nguôn quy hoạch cho thành phô, trong năm ƯBND thành phô ban
hành Ke hoạch số 509/KH-ƯBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 để đào tạo, bôi
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dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, kết quả đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 350/275
cán bộ, công chức, viên chức đạt tỷ lệ 127%, vượt chỉ tiêu đề ra.

5. Cải cách tàỉ chính công

5.1. Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách
- Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch được Uy

ban nhân dân tỉnh giao: Thực hiện thu NSNN ước năm 2022 là 6.000,100 tỷ đồng,
đạt 111,11% dự toán thu trên địa bàn, tăng 14,43% so cùng kỳ. Thu phân cấp
thành phố quản lý ước năm 2022 là 3.500,100 tỷ đồng, đạt 117,45% dự toán thành
phố quản lý, tăng 54,65% so cùng kỳ. Thu do Cục thuế quản lý ước năm 2022 là
2.500 tỷ đồng, đạt 103,3% so dự toán, đạt 83,88% so cùng kỳ.

- Kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: ước thực hiện giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công 12 tháng năm 2022 theo Nghị quyết ÍỈĐND tỉnh
là : 655,065 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 56,66% so với Ke hoạch tỉnh giao {đã loại trừ các
nguồn của thành phố không nằm trong Nghị quyết HĐND tỉnh, như: ghi thu ghi
chi tiền sử dụng đất; chi tiền bồi thường; và nguồn kết dư).

Nếu loại trừ ghi thu ghi chi tiền thuê đất tỉnh giao và tiền sử dụng đất bị hụt
thu thì giá trị giải ngân là: 567,552/571,072, đạt tỷ lệ 99,38% (Cớphụ lục 9 kèm
theo),

+ Vốn năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022: 393,425 tỷ đồng (Trong đó
ghi thu ghi chi tiền thuê đất 390 tỷ đồng). Dự kiến ước đến 31/12/2022 là 2,755
tỷ đồng.

+ yốn Ghi thu ghi chi tiền thu sử dụng đất do HĐND thành phố quyết định:
100 tỷ đồng; Dự kiến ước giải ngân đến 31/12/2022 là 41,647 tỷ đồng, tỷ lệ: 41,6%
kế hoạch.

+ Danh mục chi tiền bồi thường do HĐND thành phố quyết định: 263,634
tỷ đồng. Dự kiến ước đến 31/12/2022, không thực hiện được. Nguyên nhân: Do
hiện nay tỉnh chỉ cho chủ trương tạm ứng, chưã cho chủ trương chi; mặt khác thủ
tục thanh toán theo Đầu tư công không thực hiện được do chưa có quy định tách
dự án bồi thường thành dự án riêng. Thành phố đang trình tỉnh cho chủ trương
thanh toán băng hình thức chi thường xuyên.

+ Nguồn kết dư thành phố bổ sung để chi cho các dự án do hụt nguồn đất:
84,031 tỷ đồng. Dự kiến ước giải ngân đến 31/12/2022 là 84,031 tỷ đồng, tỷ lệ:
100% kế hoạch.

- Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
nhà nước về tài chính, ngân sách: Thực hiện tốt Thông báo kết luận số 680/TB-
KV V ngày 31 tháng 12 năm 2020 của kiểm toán Nhà nước Khu vực V về việc
thông báo kết quả kiểm toán tại ƯBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (theo
báo cáo sô 368/BC-ƯBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của ƯBND thành phố Phú
Quôc vê kêt quả thực hiện kêt luận, kiên nghị của Kiêm toán nhà nước).

5.2. Ket quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công



8

- Thực hiện tốt về các quy định quản lý, sử dụng tài sản công đúng theo các
văn bản quy định. Đâu năm 2022 các đơn vị hành chính (12/12 đơn vị); Đảng,
đoàn thê (6/6 đơn vị); các đơn vị sự nghiệp (45/45 đơn vị: 12 đơn vị sự nghiệp và
33 điêm trường); các xã, phường thị thị trấn 7 xã, 2 phường) điều xây dựng quy
chê quản lý và sử dụng tài sản công (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số
15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày
31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức
sử dụng máy móc thiết bị; Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7
năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về phân cấp
quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang).

- Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công: Được các đơn vị quản lý tài sản
tương đôi tôt, giữ gìn bảo quản tài sản trong việc sử dụng.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: ƯBND thành phố
Phú Quôc hàng năm điêu có công văn chỉ đạo, giao cơ quan thực hiện nhiệm vụ
quản lý tài sản công (Phòng Tài chính Kế hoạch) hướng dẫn các đơn vị báo cáo
tài sản đúng theo hướng dẫn về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
theo quy định. Xây dựng kế hoạch và định kỳ kiểm tra tình hình quản lý, sừ dụng
tài sản tại các đơn vị. Yêu cầu các đơn vị sử dụng tài sản phải thường xuyên rà
soát, tự kiểm tra việc quản lý tài sản được giao và báo cáo tình hình biến động tài
sản đê báo cáo kịp thời.

5.3. Ket quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công
lập (BC kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP): Đến nay địa phương đã
triển khai đến các đơn vị sự nghiệp 44/44 đơn vị, đạt 100%.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số
- Trong năm 2022, UBND thành phố ban hành các ván bản về xây dựng và

phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyện số như: Kế hoạch số 76/KH-ƯBND
ngày 17 tháng 02 năm 2022 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng
thành phố Phú Quôc năm 2022; Ke hoạch 347/KH-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm
2022 tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Phú Quốc năm 2022;
Quyết định số 3828/QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc thành lập Ban
Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Phú Quốc;
Kế hoạch số 537/KH-ƯBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 về tổ chức ngày Chuyển
đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố Phú Quốc; Kế hoạch số 678/KH-ƯBND
ngày 9 tháng 12 năm 2022 về thực hiện Chuyển đổi số thành phố Phú Quốc 2022
- 2025 và định hướng đến 2030; Kế hoạch số 378/KH-lJBND ngày 15 tháng 7
năm 2022 về thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, trên cơ sở đó ƯBND các xã
phường thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương. Đen thời điểm này
đã có 9/9 xã, phường đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

- Ngày 13 tháng 10 năm 2022, ƯBND thành phố có buổi làm việc với
Trưởng đại diện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang - Tập đoàn Bưu chính viễn thông



Việt Nam về việc đề xuất trình bày các giải pháp Chuyển đổi số cho thành phô
Phú Quốc, đồng thời tiến hành ký kết ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số
giữa VNPT Kiên Giang và ƯBND Thành phố Phú Quốc.

- Ngày 09 tháng 12 năm 2022, ƯBND thành phố ban hành Công văn
Sốl322/ƯBND-CATỊP về việc tuyên truyền, thực hiện đăng ký tài khoản định danh
điện tử, đăng nhập cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện thủ tục hành chính.

- Ngày 8 tháng 4 năm 2022, ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc ban hành
Quyết định số 1799/QĐ-ƯBNp về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa
bàn thành phố Phú Quốc.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến
Ngày Chuyển đổi số và Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ
chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang.

- Hướng dẫn cho cán bộ cấp xã tham gia bồi dưỡng về chương trình chuyến
đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

- Trong năm 2022, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Kiên
Giang thực hiện tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
tỉnh Kiên Giang nâng cấp, hệ thống Văn phòng điện tử nâng cấp, hệ thống Phòng
họp không giấy mới và sử dụng chữ ký số.

- Ket quả xây dựng, phát triển dữ liệu: Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ
quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; thực hiện kết nối, liên thông các
phần mềm quản lý văn bản đạt 100% (100% văn bản đi và văn bản đến được gởi
hoàn toàn dưới dạng điện tử trừ văn bản mật). Văn bản đi của ƯBND thành phố
được số hóa, sử dụng ký số và phát hành đến các cơ quan đơn vị trên môi trường
điện tử. Năm 2022, số văn bản được ban hành 17.725. Tỷ lệ văn bản được gởi
dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy chiếm từ 2% đến 3% so với tông
số văn bản được phát hành. Văn bản được gởi kèm văn bản giấy là văn bản có
tính chất chứng thư pháp lý và Văn bản Quy phạm pháp luật; Hồ sơ trình, kiên
nghị, phiếu chuyển; Các văn bản có liên quan đến sử dụng tài sản công, ngân sách
nhà nước sẽ đồng thời phát hành văn bản giấy để làm căn cứ.

- Ket quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: Áp dụng phần
mềm phòng hợp không giấy eCabinet cho các kỳ hợp HĐND tại thành phố Phú
Quốc đạt hiệu quả, thời gian tới sẽ triển khai cho các cuộc họp của ƯBND thành
phố. Hệ thống Một cửa điện tử đựợc thực hiện thông suốt.

- Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh: Được sự thống nhất chủ
trương của Thành ủy Phú Quốc, ƯBND thành phố lập tờ trình gửi Sở Thông tin
và Truyền thông về việc đề nghị phê duyệt chủ trương Kế hoạch thuê dịch vụ
công nghệ thông tin thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố thồng minh Phú Quốc"
thực hiện giai đoạn 2021 - 2026 (Tờ trình số 449/TTr-ƯBND ngày 19 tháng 11
năm 2021), ƯBND thành phố ban hành Quyết định số 416/QĐ-ƯBND ngày 28
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tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ
công nghệ thông tin và dự thảo chi phí chuẩn bị đầu tư thực hiện đề án "Xây dựng
thành phố thông minh Phú Quốc Kiên Giang".

- Ket quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn phần thực hiện đầy đủ theo
quy định. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố có bố trí 02 máy vi tính
đế hướng dẫn và hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến. Kết quả, có 191 hồ sơ nộp
hồ sơ trực tuyến (Năm 2021, có 05 hồ sơ nộp trực tuyến).

III. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THựC HIỆN NHIỆM vụ NÂNG
CAO CÁC CHỈ SÓ PAPI, PCI, PAXINDEX, SIPAS

1. Tình hình triển khai kế hoạch văn bản của cấp trên: Căn cứ Kế hoạch
số 174/IQỈ-ƯBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 cùa ủy ban nhân dân tỉnh Kiên
Giang về Cải thiện và nâng cao các chỉ số: Năng lực cạnh tranh (PCI), cải cách
hành chính (PAXINDEX), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và hiệu quả quản trị và hành chính
công (PAPI) của tỉnh Kiên Giang, ủy ban nhân dân thành phố lồng ghép vào cuộc
họp thành viên ủy ban mở rộng đã triển khai kế hoạch, đồng thời Văn phòng
HĐND và ƯBND thành phố cũng đã sao gửi đến các cơ quan, đơn vị và yêu cầu
triển khai tại đơn vị mình.

2. Việc thực hiện kế hoạch: Căn cứ kế hoạch của ƯBND tỉnh ban hành,
ủy ban nhân dân thành Phú Quốc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 572/KH-
UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 về Cải thiện và nâng cao các chỉ số: Năng lực
cạnh tranh (PCI), cải cách hành chính (PAXINDEX), sự hài lòng của người dân,
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và hiệu quả
quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Phú Quốc để quán triệt, triển
khai và tại địa phương nhằm cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương để triển khai đạt hiệu quả.

3. Kết quả thực hiện theo kế hoạch: Căn cứ Kế hoạch số 572/KH-ƯBND
ngày 16 tháng 11 năm 2021 về Cải thiện và nâng cao các chỉ số: Năng lực cạnh
tranh (PCI), cải cách hành chính (PAX nSÍDEX), sự hài lòng của người dân, tổ
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và hiệu quả
quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Phú Quốc, các cơ quan, đơn vị
và các xã, phường đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Nhìn
chung các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã triển khai thực hiện tốt các nội dung
theo yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đều thực hiện tốt các nhiệm vụ
được giao, hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực nhằm nâng cao các chỉ số
PAPI, PCI, PẤXINDEX, SÍPAS.

IV. VIỆC THựC HIÊN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI "TUYÊN Bố ASEẠN
VÈ VAI TRÒ CỦA NÈN CÔNG vụ LÀM CHẤT xúc TÁC TRONG VIỆC
ĐAT Đươc TẦM NHÌN CÔNG ĐÒNG ASEAN 2025"

•  • •

1. Tình hình triển khai kế hoạch văn bản của cấp trên: Căn cứ Ke hoạch
số 25/KH-ƯBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên
Giang thực hiện Đê án triên khai "Tuyên bô ASEAN vê vai trò của nên công vụ
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làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025". ƯBND
thành phố lồng ghép vào cuộc họp của ƯBND thành phố triển khai kế hoạch đến
thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch ƯBND các
xã, phường nắm thông tin và thực hiện.

2. Việc thực hiện kế hoạch: Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-ƯBND ngày 19
tháng 02 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ƯBND ƯBND thành
phố có Công văn số 106/ƯBND-NV ngày 04 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai
thực hiện Kế hoạch số 25/KH-ƯBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của ƯBĨ® tỉnh
Kiên Giang yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt đến từng
cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và tổ chức thực hiện tại địa phương.

V. ĐÁNH GIÁ CHƯNG

1. Mặt tích cực
•  •

Trong năm 2022, ƯBND thành đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và
giải pháp như kế hoạch CCHC năm 2022 đã đề ra; công tác CCHC của ƯBND
thành phố đã hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể mang tính hiệu quả, thiết thực.
Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được Lãnh đạo ƯBND quan tâm và
chỉ đạo kịp thời; tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc
UBND thanh phố theo hướng tinh gọn, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện
nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý công chức, viên chức tiếp tục được tăng cường; công tác
đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người công chức,
viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện; nêu cao trách nhiệm người
đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu
cực; thường xuyên đôn đốc các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được
giao.

Công tác cải cách tài chính công đã thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của
các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
chỉ đạo, điều hành từng bước đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực hiện nhiệm
vụ được giao.

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của UBND thành phố luôn được coi là
nhiệm vụ trọng tâm; Lãnh đạo ƯBND thành phố luôn quan tâm đến các đơn vị
trực thuộc, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị; có sự phân công, tổ chức thực
hiện cụ thể. cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể tham gia cùng lãnh đạo thực hiện công
tác CCHC kịp thời và đạt hiệu quả.

Thiết lập mối quan hệ gắn kết giữa ƯBND thành phố với doanh nghiệp, nhà
đâu tư được cải thiện một bước đáng kế, thông qua các giải pháp nâng cao cải
cách TTHC theo quy trình "một cửa liên thông".

Việc thực hiện giải quyết TTHC nhất là trong lĩnh vực đất đai không ngừng
được củng cố, duy trì và phát huy những mặt tích cực đạt được. Việc triển khai
thực hiện đổi mới phương thức làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giữa
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xã, phường và thành phố đã góp phần vào thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền
hành chính đã đạt nhiều kết quả đáng kể.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại hạn chế
Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi còn chưa chủ động, chủ

yếu dựa vào nội dung hướng dẫn của cấp trên. Một số quy định về quy trình, thủ
tục và thời gian giải quyết hồ sơ có thời điểm không còn phù hợp, chưa được cấp
trên hướng dẫn cụ thể hoặc chưa được bổ sung, thay thế kịp thời, gây lúng túng
cho việc thực hiện; việc niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở một
số nơi chưa đúng quy định gây khó khăn trong việc tiếp cận, thực hiện của công
dân.

TTHC tuy được kiểm soát, cập nhật, cải tiến, nhưng thực tế việc kiến nghị
cấp trên điều chỉnh, bãi bỏ văn bản không còn hiệu lực pháp luật còn chậm, là do
công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC đa số là kiêm nhiệm và thường xuyên
thay đối, nhất là đối với cấp xã nên việc theo dõi không được liên tục và thường
xuyên.

Kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ chưa cao, chưa thực hiện tốt
việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi có hồ sơ trễ hẹn nhất là trong lĩnh vực đất đai, là
do tính chất phức tạp của đất đai Phú Quốc nên cần nhiều thời gian để thẩm tra,
xác minh.

- Việc cập nhật và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử chưa
được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nên dẫn đến tình trạng hồ sơ đã giải
quyết trên giấy nhưng không kết thúc trên phần mềm.

- vẫn còn vẫn một số đơn vị còn xem nhẹ việc quản lý, sử dụng tài sản
công, sử dụng tài sản chưa đúng mục đích, quản lý chưa chặt chẽ, khoa học, chưa
thực hiện tốt quản lý tài sản trên chương trình quản lý tài sản (qltsnn.mog.gov.vn),
chưa báo cáo kịp thời định kỳ hàng năm theo quy định, cụ thể các đơn vị chưa
thực hiện gửi báo cáo tài sản niên độ 2021 như sau: Phòng Tài nguyên và Môi
trường, ủy ban mặt trận Tổ quốc, Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường
HT&TĐC, Nhà thiếu nhi, BQL Công trình Công cộng, ƯBND xã Dương Tơ.

2.2. Nguyên nhân hạn chế
Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính đối với CCHC

tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chưa quyết liệt ữong chỉ đạo, điều hành,
chưa đầu tư thời gian, nguồn lực thích đáng cho thực hiện CCHC.

Công tác CCHC là công việc khó khăn, phức tạp, phương pháp tổ chức
triển khai thực hiện chưa có nhiều giải pháp tập trung, quyết liệt. Công tác truyên
thông phục vụ cho việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ CCHC chưa tạo ra
sự thông nhât cao vê nhận thức trong toàn bộ hệ thông chính trị cũng như sự đông
thuận trong nhân dân.
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Công tác tuyên truyền về CCHC hiệu quả chưa cao; người dân và doanh
nghiệp còn tâm lý e dè khi tham gia hoạt động CCHC; trình độ sử dụng công nghệ
thông tin còn yếu, bên cạnh đó, phần mềm dịch vụ phục vụ CCHC có những hạn
chế nhất định.

3. Bỉện pháp khắc phục
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của

các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính trên địa bàn
thành phố, góp phần hạn chế các thiếu sót, chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ
được giao.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong
thực thi nhiệm vụ công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Bộ phận tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã khi tiếp nhận và giải quyết công việc cho tổ chức,
công dân.

- Cần thường xuyên kiểm tra, rà soát việc các văn bản không còn hiệu lực
hoặc không phù hợp với tình hình thực tiễn để từ đó có cơ sở kiến nghị cấp có
thấm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ theo quy định.

- Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về thực hiện một số nội dung
PAPI của thành phố; chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ, giải quyết TTHC, kết quả
giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Lấỵ
sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất
lượng công tác cải cách hành chính. Quy trình giải quyết các thủ tục cố gắng rút
gọn và thời gian giải quyết nhanh hơn; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính
được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch,
giảm thời gian và chi phí đem đến sự hài lòng của người dân và tổ chức.

- Phải thường xuyên thực hiện việc cập nhật và giải quyết hồ sơ trên phân
mềm một cửa điện tử ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cần thực hiện đúng và báo cáo đầy đủ việc quản lý, sử dụng tài sản công,
sử dụng tài sản; áp dụng việc quản lý tài sản trên chương trình quản lý tài sản
(qltsnn.mog.gov.vn).

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ CCHC TRỌNG TÂM
7  • • •

Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác CCHC chính thời gian qua, để
thực hiện tốt chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ và tỉnh. Trong năm
2023, ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thế
như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC
- Xây dựng các kế hoạch năm 2023 như: kế hoạch công tác năm, kế hoạch

kiếm tra, kế hoạch thông tin tuyên truyền, kế hoạch phát động thi đua chuyên đề
đê các cơ quan, đơn vị trực thuộc kịp thời xây dựng các kế hoạch theo từng nội
dung đế triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.
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- Đối mới hình thức tuyên truyền công tác CCHC nhằm đạt được hiệu quả
cao hơn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra nhằm kịp thời chấn chỉnh và
hướng dẫn thực hiện tốt hơn công tác CCHC.

- Tổng hợp đầy đủ việc thực hiện các nhiệm vụ được ƯBND tỉnh và Chủ
tịch ƯBND tỉnh giao.

- IGiuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu có những sáng kiến, giải
pháp mới trong thực hiện công tác CCHC.

2. Cải cách thể chế

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo
dõi thi hành pháp luật.

- Có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng đến cán
bộ, công chức và nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn
bản quy phạm pháp luật để kịp thời xử lý và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực
hiện tốt nội dung này.

-Thực hiện kịp thời báo cáo kết quả về trên theo quy định.
3. Cải cách TTHC

- Tập trung rà soát các văn bản, đặc biệt trong lĩnh vực giải quyết TTHC
cho dân, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản không phù hợp cho
dân khi đến liên hệ công việc; Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC về thời gian;
Tiếp tục thực hiện tốt công khai minh bạch các TTHC, biểu mẫu, lệ phí, thời gian
giải quyết cho từng công việc.

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ số lượng TTHC thuộc thẩm quyền của cơ
quan, đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết TTHC.

4. Cải cách tổ chức bộ máy
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp
công lập; thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ quan, tố chức hành
chính và đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với quy định.

- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức được
ƯBND tỉnh Kiên Giang giao.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phân cấp quản lý các cơ quan hành
chính, các đơn vị sự nghiệp và các xã, phường trên địa bàn thành phố.

5. Cải cách chế độ công vụ
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- Tiếp tục thực hiện đúng các quy định về đề án vị trí việc ỉàm công chức,
viên chức đã được ƯBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt; công tác tuyến dụng viên
chức và công chức cấp xã; công tác điều động, bổ nhiệm theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dương để kịp thời đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ trẻ đáp úng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ dự nguồn cho thành
phố.

6. Cải cách tài chính công

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10
năm 2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và Nghị
định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bồ
sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005
của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nliiệm về sử dụng biên chế
và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện đúng quy định về công tác quản lý tài chính - ngân
sách, quản lý và sử dụng tài sản công.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện íử, Chính quyền số
- Tiếp tỊic xây dựng và hoàn thiện theo tiến độ việc xây dựng thành phố

thông minh.

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuấn
quốc gia TCVÌSÍISÓ 9001:2015,

Trên đây là Báo cáo công tác CCHC nàm 2022 và chương trình công tác
CCHC năm 2023 của ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc./.

Noi nhận:
- Sỏ'Nội vụ tỉnh KG;
- TT. Thành ủy;
- CT, các PCT. UBND TP;
- Phòng Nội vụ;
- Các Cơ quan chuyên môn;
- Các đon vị sự nghiệp;
- ƯBND xã, phưòng;
- LĐVP + đ/c Thu Thảo;
- Lưu: VT, pnv (03b).

CỊĨV TJCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Vãỉi Nghi^
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