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KẾT QUẢ CHỈ SỐ CCHC 2017 

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO,  

ĐIỀU HÀNH CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Ngày 27/6/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành quyết định số 

1719/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 

của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kết quả đánh giá Chỉ số CCHC 2017 của từng cơ quan, 

địa phương cụ thể theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần, so sánh tăng giảm qua 2 năm đã góp 

phần giúp cho lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh và địa phương cấp huyện, cấp xã nâng cao chất 

lượng chỉ đạo, điều hành công tác CCHC nói riêng và hoạt động của chính quyền tỉnh Bình 

Dương nói chung, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp 

phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương. 

Kết quả Chỉ số CCHC 2017 các sở ngành cấp tỉnh 

Chỉ số CCHC trung bình năm 2017 của 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh đạt 75,31%, tăng 

3,8% so với Chỉ số CCHC trung bình năm 2016. Kết quả cho thấy có 5 cơ quan đạt loại tốt 

gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp Bình Dương, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp. Đạt loại khá gồm 14 cơ quan: Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapore, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và Thanh tra 

tỉnh ở mức trung bình. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan dẫn đầu Chỉ số CCHC 4 năm 

liên tiếp và kết quả năm 2017 tiệm cận loại xuất sắc (88,73%). 16/20 sở, ban, ngành có Chỉ 

số CCHC năm 2017 tăng so với năm 2016. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cao nhất 

(17,82%).  

Phân tích 8 Chỉ số thành phần trung bình của các sở, ban, ngành cho thấy, kết quả Chỉ 

số CCHC năm 2017 có 3 Chỉ số thành phần đạt mức tốt là cải cách tài chính công, hiện đại 

hóa nền hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Có 5/8 Chỉ số thành 

phần có giá trị trung bình tăng là: cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông.  

Kết quả tăng các tiêu chí này khá tương đồng với kết quả chung về CCHC của tỉnh và 

chỉ số PCI 2017 cũng như PAPI 2017 của tỉnh do Trung ương đánh giá. Nguyên nhân tăng 

chủ yếu là do tăng cường thực hiện công khai TTHC theo bằng nhiều hình thức khác nhau và 

thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC cho người dân, doanh nghiệp; các sở, ngành thực hiện 

tốt quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt mức 

tiết kiệm tăng thu nhập và có thực hiện phân phối thu nhập theo mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ; thực hiện có hiệu quả hơn việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4; cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đạt 

tỷ lệ cao và cơ bản đã thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết trễ hẹn thủ tục hành 

chính. 
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STT SỞ, BAN, NGÀNH 

Điểm 

thẩm 

định 

(60) 

Điểm 

ĐT 

XHH 

(40) 

Tổng 

điểm 

(100) 

Chỉ số 

CCHC-

PAR 

INDEX 

2017 

1 Sở Khoa học và Công nghệ 52,25 36,48 88,73 88,73% 

2 Sở Tài nguyên và Môi trường 48 36,62 84,62 84,62% 

3 Ban Quản lý các KCN Bình Dương 48,5 35,73 84,23 84,23% 

4 Sở Nội vụ 45,25 36,77 82,02 82,02% 

5 Sở Tư pháp 45,75 36,14 81,89 81,89% 

6 Sở Thông tin và Truyền thông 42 37,13 79,13 79,13% 

7 Sở Giao thông vận tải 43 35,72 78,72 78,72% 

8 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 42,13 36,36 78,49 78,49% 

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 41,5 35,99 77,49 77,49% 

10 Sở Công thương 41,5 35,9 77,40 77,40% 

11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 40 36,44 76,44 76,44% 

12 Sở Y tế 41 34,65 75,65 75,65% 

13 Sở Kế hoạch và Đầu tư 38,63 35,35 73,98 73,98% 

14 Sở Tài chính 34 37,92 71,92 71,92% 

15 Sở Giáo dục và Đào tạo 33,75 36,24 69,99 69,99% 

16 Sở Xây dựng 32,88 35,55 68,43 68,43% 

17 Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore 29 36,31 65,31 65,31% 

18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28,88 36,34 65,22 65,22% 

19 Sở Ngoại vụ 29 36,17 65,17 65,17% 

20 Thanh tra tỉnh 26,5 34,81 61,31 61,31% 

Giá trị trung bình chỉ số CCHC 2017 của các sở, ban, ngành 75,31% 

Kết quả Chỉ số CCHC 2017 của 20 sở ngành cấp tỉnh 
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Kết quả Chỉ số CCHC 2017 các huyện, thị xã, thành phố 

Năm 2017, kết quả Chỉ số CCHC của các huyện, thị xã, thành phố đạt mức khá và tốt, 

không có địa phương đạt kết quả trung bình, 3 địa phương được xếp loại tốt và 6 địa phương 

xếp loại khá như năm 2016 nhưng có sự thay đổi là huyện Bàu Bàng có kết quả tăng từ khá 

lên tốt. Chỉ số CCHC trung bình năm 2017 đạt 78,39%, tăng 1,48% so với năm 2016, cho 

thấy các địa phương cấp huyện có sự nỗ lực lớn trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC.  

Thành phố Thủ Dầu Một là địa phương dẫn đầu và đạt kết quả xếp loại tốt liên tục 

trong 4 năm đánh giá, xứng vị thế là đô thị trung tâm của tỉnh về CCHC. Khoảng cách giữa 

các địa phương ngày càng thu hẹp, mức độ đồng đều khá cao. Tuy nhiên, huyện Phú Giáo, 

huyện Dầu Tiếng và huyện Bắc Tân Uyên dù có những cải thiện nhưng mức độ cải cách hành 

chính vẫn chậm, chưa hòa kịp xu thế và tình hình đẩy mạnh CCHC trong giai đoạn hiện nay 

của cả nước nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng.  

Điểm đặc biệt đáng lưu ý là những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, kinh tế - xã 

hội phát triển thì cũng là những địa phương có chất lượng công tác CCHC tốt và kết quả Chỉ 

số CCHC cao. Điều này tiếp tục khẳng định CCHC có mối quan hệ tác động qua lại với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. CCHC là động lực, tạo cơ chế, thể chế, môi 

trường đầu tư kinh doanh thông thoáng giúp thu hút đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

STT 
HUYỆN, THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ 

Điểm 

thẩm định 

(65) 

Điểm 

ĐTXHH 

(35) 

Tổng điểm 

(100) 

Chỉ số CCHC 

-PAR INDEX 

2017 

1 Thành phố Thủ Dầu Một 51,75 32,83 84,58 84,58% 

2 Thị xã Tân Uyên 48,75 33,25 82,00 82,00% 

3 Huyện Bàu Bàng 47,45 32,82 80,27 80,27% 

4 Thị xã Thuận An 46,8 32,24 79,04 79,04% 

5 Thị xã Dĩ An 46,5 31,56 78,06 78,06% 

6 Thị xã Bến Cát 45,75 32,08 77,83 77,83% 

7 Huyện Dầu Tiếng 44 32,22 76,22 76,22% 

8 Huyện Phú Giáo 46 30,03 76,03 76,03% 

9 Huyện Bắc Tân Uyên 40,45 31,01 71,46 71,46% 

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của các huyện, thị xã, thành phố 78,39% 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố 
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Phân tích so sánh 8 Chỉ số thành phần trung bình của các huyện, thị xã, thành phố năm 

2017 và 2016 cho thấy 5 chỉ số thành phần có kết quả tăng là: chỉ đạo, điều hành CCHC; cải 

cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công chức viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, có 2 

Chỉ số thành phần tăng từ khá lên tốt là cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và hiện 

đại hóa nền hành chính. Chỉ số thành phần cải cách tài chính công tiệm cận loại tốt. 3/8 Chỉ 

số thành phần còn lại đều xếp loại khá. 

Nhìn chung, dù còn một số lĩnh vực CCHC thực hiện chưa như kỳ vọng, nhất là hiệu 

quả ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng việc thực hiện các nội dung CCHC ở cấp huyện 

tương đối đồng đều, có khoảng cách không lớn, trong đó công tác chỉ đạo, điều hành, chất 

lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và việc hiện đại hóa, trang thiết bị công nghệ thông 

tin, cơ sở vật chất để thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có tác động lớn đến 

chất lượng công tác CCHC của các địa phương. 

Kết quả Chỉ số CCHC 2017 các xã, phường, thị trấn 

STT XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

Điểm 

thẩm 

định 

(70) 

Điểm 

ĐT 

XHH 

(30) 

Tổng 

điểm 

(100) 

Chỉ số CCHC 

- PAR INDEX 

2017 

1 P. Chánh Nghĩa (TP. Thủ Dầu Một) 60,5 29,75 90,25 90,25% 

2 P. Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một) 59,75 29,41 89,16 89,16% 

3 P. Phú Cường (TP. Thủ Dầu Một) 60 28,67 88,67 88,67% 

4 P. Hòa Phú (TP. Thủ Dầu Một) 59,5 28,98 88,48 88,48% 

5 P. Chánh Mỹ (TP. Thủ Dầu Một) 58,75 29,1 87,85 87,85% 

6 P. Phú Tân (TP. Thủ Dầu Một) 58 29,49 87,49 87,49% 

7 X. An Điền (TX. Bến Cát) 58 29,36 87,36 87,36% 

8 X. Trừ Văn Thố (H. Bàu Bàng) 59 28,28 87,28 87,28% 

9 X. Lai Hưng (H. Bàu Bàng) 58,25 28,77 87,02 87,02% 

10 P. Tương Bình Hiệp (TP. Thủ Dầu Một) 57,5 29,48 86,98 86,98% 

Giá trị trung bình chỉ số CCHC 2017 của xã, phường, thị trấn 79,11% 

Kết quả Chỉ số CCHC 2017 của 10 xã phường có kết quả cao nhất tỉnh 

Kết quả trung bình Chỉ số CCHC năm 2017 của các xã, phường, thị trấn là 79,11%, 

đạt mức khá, tăng 7,27% so với năm 2016. Năm 2017, có 80 đơn vị cấp xã tăng điểm so với 

năm 2016 (tăng nhiều nhất là xã Lai Hưng - huyện Bàu Bàng tăng 25,9%) và 11 đơn vị giảm 

điểm so với năm 2016. Phường Chánh Nghĩa (thành phố Thủ Dầu Một) đạt 90,25%, tăng về 
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kết quả Chỉ số CCHC từ Tốt lên Xuất sắc, cũng là địa phương đạt kết quả cao nhất năm 2016 

(89,09%). Các phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một vẫn chiếm đa số trong nhóm 10 đơn vị 

cấp xã đạt điểm cao nhất của tỉnh tuy đã giảm so với 2016 (9/10 phường thuộc thành phố Thủ 

Dầu Một). Năm 2017 có 07 phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, 02 xã thuộc huyện Bàu 

Bàng và 01 xã thuộc thị xã Bến Cát.  

Về xếp loại chỉ có Phường Chánh Nghĩa - thành phố Thủ Dầu Một đạt loại xuất sắc và 

là địa phương duy nhất từ khi đánh giá Chỉ số CCHC cấp xã đến nay đạt loại xuất sắc; 48 địa 

phương đạt loại tốt (gồm 12 phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, 6 phường thuộc thị xã 

Thuận An, 01 phường thuộc thị xã Dĩ An, 7 xã phường thuộc thị xã Tân Uyên, 03 xã phường 

thuộc thị xã Bến Cát, 6 xã thị trấn thuộc huyện Phú Giáo, 6 xã thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng 

và 7 xã thuộc huyện Bàu Bàng), tăng 38 địa phương so với năm 2016, huyện Bắc Tân Uyên 

không có đơn vị cấp xã đạt loại tốt. Năm 2017, có 39 địa phương xếp loại khá và 03 địa 

phương loại trung bình. Đặc biệt, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, huyện Phú Giáo, huyện 

Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng có 100% địa phương trực thuộc có kết quả tăng điểm so với 

năm 2016. Huyện Bàu Bàng là địa phương có kết quả trung bình các đơn vị cấp xã tăng nhiều 

nhất trong tỉnh (tăng 15,72% so với năm 2016) và là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất 

có 100% đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc đều đạt loại tốt. 

Phân tích 7 Chỉ số thành phần kết quả Chỉ số CCHC cấp xã năm 2017 có thấy 7/7 Chỉ 

số thành phần đều có kết quả tăng so với năm 2016. Trong đó, tăng nhiều nhất là Chỉ số thành 

phần hiện đại hóa nền hành chính (tăng 27,39%), tăng ít nhất là Chỉ số thành phần tổ chức 

thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính (tăng 1,24%). Có 03 

Chỉ số thành phần đạt loại tốt (tăng 2 so với năm 2016) là chỉ đạo, điều hành CCHC; xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

03 Chỉ số thành phần đạt loại khá, trong đó Chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính 

tiệm cận tốt. Chỉ số thành phần tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ 

tục hành chính tuy có tăng nhưng kết quả vẫn chưa cải thiện so với năm 2016 và vẫn xếp loại 

trung bình. 

Tổng thể chung kết quả Chỉ số CCHC ở cấp xã cho thấy Chỉ số thành phần chỉ đạo, 

điều hành CCHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 2 nội dung quan trọng, 

thiết thực nhất đều có kết quả tăng trong 2 năm đánh giá và đạt mức tốt thứ 1 và thứ 2 trong 

các Chỉ số thành phần. Ngoài ra, việc đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính đã góp phần 

nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nói riêng và hoạt 

động lãnh đạo, điều hành của UBND cấp xã nói chung, phục vụ người dân ngày một tốt hơn, 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn cho thấy công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có 

những chuyển biến tích cực so với năm 2016. Sau 4 năm đánh giá Chỉ số CCHC, đa số sở, 

ban, ngành đều có sự quan tâm hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn và thiết thực hơn về 

CCHC. Điều này thể hiện qua từng nội dung công tác CCHC của Chương trình tổng thể 

CCHC giai đoạn 2011-2020 có sự chuyển biến tốt, đúng định hướng và mục tiêu của trung 

ương và của tỉnh. Nhiều nội dung CCHC đi vào chiều sâu, hướng đến chất lượng thực chất, 

hiệu quả của công tác CCHC như: công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC, hiện đại hóa 

nền hành chính, cải cách tài chính công và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
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Các điểm mạnh này của các sở ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã cũng tương quan 

với kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh Bình Dương năm 2017 với 4 tiêu chí trên thuộc nhóm 10 

tỉnh đứng đầu cả nước (đạt 83,71 điểm, loại tốt, xếp thứ 7/63 tỉnh thành phố trong cả nước). 

Các điểm mạnh, điểm yếu về công tác CCHC thông qua kết quả đánh giá Chỉ số CCHC đã 

giúp cho lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC của các cơ quan, địa phương 

xác định cụ thể, chính xác điểm mạnh, điểm yếu về công tác CCHC cũng như những vấn đề 

còn tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác CCHC 

trong những năm tiếp theo, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện và UBND cấp xã nói riêng, Chỉ số CCHC của tỉnh Bình Dương nói chung và góp 

phần vào việc nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của chính quyền tỉnh Bình 

Dương nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thu hút đầu 

tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương./. 

Hoàng Tuấn 

 

 
ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI  

SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 

Ngày 27/7/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 

2079/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm 

đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kết quả 

đo lường sự hài lòng này là tiêu chí đánh giá tác động của Chỉ số Cải cách hành chính của 

các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ sở để thực hiện đánh giá khen 

thưởng, tuyên dương đối với cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Mục tiêu đo lường sự hài lòng 

Căn cứ Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt 

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

nhà nước giai đoạn 2017-2020, Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội 

vụ về việc phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tình hình thực tế, kết quả 

thí điểm đo lường sự hài lòng đối với cơ quan hành chính cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã qua 3 

năm qua do Trung tâm Hành chính công - Sở Nội vụ thực hiện,  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND để thực hiện từ năm 2018. Theo đó, kết 

quả xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính là tiêu chí đánh giá tác động trực tiếp 

(chiếm 12%) của Chỉ số cải cách hành chính cho thấy tầm quan trọng, liên kết trong việc cải 

thiện chất lượng thực hiện nhiệm vụ và phục vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, 

đồng thời, thực hiện mục tiêu đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) nhằm đánh giá 

chi tiết, khách quan về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả khảo sát, nắm bắt được yêu cầu, nguyện 
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vọng chính đáng của người dân, tổ chức nhằm đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực để các 

cơ quan hành chính nhà nước cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính 

công cho người dân, tổ chức và tăng cường hiệu quả trong nhiệm vụ cải cách hành chính của 

cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, phát triển toàn 

diện và bền vững các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2020. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức làm việc phù 

hợp, hiệu quả, thống nhất và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

tập trung các cấp; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương đạt mức trên 80% vào năm 2020; duy trì và phát triển 

ổn định những năm tiếp theo.  

Thực hiện đánh giá Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 

Hằng năm, thực hiện đánh giá Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan 

hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đối tượng đo lường sự hài 

lòng là cá nhân, tổ chức đã thực hiện và nhận kết quả giải quyết của các dịch vụ hành chính 

công đối với các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (18 sở, ban, ngành), cấp huyện (9 

huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (91 xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh. Điều tra xã hội 

học được triển khai đảm bảo tính khoa học, thống nhất, dễ áp dụng, khả thi và phù hợp điều 

kiện nguồn lực của tỉnh bằng nhiều phương pháp như khảo sát bằng phiếu câu hỏi trực tiếp; 

khảo sát qua đường bưu điện; qua phỏng vấn trực tiếp; trên mạng internet, phần mềm, ứng 

dụng trên thiết bị di động, tin nhắn, thư điện tử, mạng xã hội… 

Phiếu điều tra, khảo sát được thiết kế theo 05 nhóm câu hỏi là tiếp cận dịch vụ hành 

chính công; thủ tục hành chính; công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; kết quả cung ứng 

dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị được xây dựng theo 

05 mức đánh giá sự hài lòng là rất không hài lòng, không hài lòng, bình thường, hài lòng và 

rất hài lòng. Ngoài ra còn có phần nội dung về thông tin chung của người dân, tổ chức, các 

nội dung về quá trình giao dịch và kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan 

hành chính nhà nước và câu hỏi về sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng 

dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước. Căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu 

quản lý hàng năm, có thể bổ sung thêm những tiêu chí đánh giá, câu hỏi phù hợp để triển khai 

điều tra, khảo sát phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của tỉnh. 

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính là tỷ lệ % số người có phương án trả lời “hài 

lòng” và “rất hài lòng” của tổng thể cỡ mẫu điều tra xã hội học hàng năm. Trong đó, cỡ mẫu 

điều tra xã hội học hàng năm chiếm khoảng 5% tổng số cá nhân, tổ chức đã trực tiếp thực 

hiện dịch vụ hành chính công đối với cơ quan hành chính nhà nước điều tra, khảo sát. 

Chỉ số hài lòng - Tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả cải cách hành chính 

Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính là căn cứ đề ra giải pháp cải thiện, 

nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp. Đồng thời, kết quả này là tiêu chí đánh giá tác động của Chỉ số Cải cách hành chính của 

các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 

hành chính của cơ quan hành chính nhà nước là cơ sở để thực hiện đánh giá khen thưởng, 

tuyên dương đối với cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính.  
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UBND tỉnh cũng chỉ đạo từng cơ quan, địa phương và từng cán bộ, công chức, viên 

chức chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm; xây dựng văn hóa làm 

việc văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Kịp thời xử lý những hành vi tiêu 

cực của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục 

thực hiện tốt chính quyền thân thiện, công sở thân thiện theo quy định của tỉnh tại cơ quan, 

địa phương. Tổ chức tốt các kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh của cá nhân, tổ chức về 

việc giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./. 

Ngọc Minh 

 

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2017 - 

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH MỚI CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ VÀ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Ngày 14/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2017 và triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính mới của các sở, 

ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn do Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, 

ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan 

thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 có 57 cơ quan, đơn vị xếp loại tốt (Chỉ 

số đạt từ 80% trở lên), cụ thể có 5 sở, ban, ngành đạt kết quả tốt (Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Sở Nội vụ và 

Sở Tư pháp; 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tốt là thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân 

Uyên và huyện Bàu Bàng và 49 đơn vị hành chính cấp xã đạt tốt (trong đó, duy nhất Phường 

Chánh Nghĩa thuộc thành phố Thủ Dầu Một đạt kết quả xuất sắc với Chỉ số cải cách hành 

chính đạt 90,25%). 

Chỉ số cải cách hành chính mới ban hành kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ số cải cách hành chính mới nhằm thay đổi, bổ 

sung những nội dung không còn phù hợp của Chỉ số cải cách hành chính đã được ban hành 

từ năm 2014 so tình hình thực tiễn công tác cải cách hành chính và những văn bản quy phạm 

pháp luật mới có liên quan. Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị, Ông Trương Công Huy - Giám 

đốc Trung tâm Hành chính công triển khai các nội dung cơ bản của Chỉ số cải cách hành 

chính mới về sự cần thiết của việc xây dựng một công cụ nhằm đánh giá kết quả cải cách hành 

chính của các cơ quan, địa phương một cách định lượng, cụ thể, rõ ràng; việc sửa đổi, bổ sung 

Chỉ số cải cách hành chính đã được ban hành, đánh giá từ năm 2014; mục tiêu xây dựng Chỉ 

số cải cách hành chính mới; quá trình xây dựng Chỉ số cải cách hành chính mới và về nội 

dung Chỉ số cải cách hành chính mới (đối tượng, cấu trúc, nội dung và triển khai thực hiện).  
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Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (đứng giữa) 

trao bằng khen cho những cơ quan đạt kết quả tốt Chỉ số cải cách hành chính năm 2017.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Mai Hùng Dũng biểu dương những cơ quan, địa 

phương đạt kết quả tốt Chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Đánh giá cao công tác tổ chức 

nội dung, phương thức triển khai phù hợp với tinh thần cải cách hành chính và việc kịp thời 

triển khai Chỉ số cải cách hành chính mới để triển khai đánh giá từ năm 2018. Đồng thời, 

cũng lưu ý các cơ quan, địa phương đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực 

hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị thời gian tới, nhấn mạnh việc thực hiện cải 

cách hành chính là việc làm không có điểm dừng vì những thay đổi của pháp luật, con người 

và nhất là nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.  

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 57 tập thể đạt kết quả 

tốt Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 nhằm động viên, khích lệ các cơ quan, địa phương 

phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính thời gian tới./. 

Hùng Sơn 

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Trong Quý II/2018, các sở, ban, ngành đã triển khai thực hiện Công văn số 336/UBND-

KSTT ngày 24/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, chuẩn hóa, công 

bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tham mưu Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC gồm 3 

cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng số TTHC được 

công bố chuẩn hóa là 2.101 thủ tục (cấp tỉnh: 1.658 thủ tục, cấp huyện: 292 thủ tục, cấp xã: 

126 thủ tục và đơn vị khác: 25 thủ tục). 

Từ Danh mục TTHC chuẩn hóa, các sở, ban, ngành đã tiến hành xây dựng nội dung 

TTHC và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố Bộ TTHC 

mới. Tính đến nay, 19/20 sở, ban, ngành đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 

công bố Bộ TTHC mới gồm 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) dựa trên Danh mục chuẩn 

hóa TTHC của các sở, ban, ngành. Theo đó, tổng số TTHC được công bố mới là 2.059 thủ 

tục (cấp tỉnh: 1.629 thủ tục, cấp huyện: 274 thủ tục, cấp xã: 125 thủ tục và đơn vị khác: 31 

thủ tục). 
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Như vậy, đến nay đã có 98% TTHC của tỉnh Bình Dương đã được công bố chi tiết để 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Riêng lĩnh vực giáo dục - đào tạo và một số đơn vị 

khác, dự kiến sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong tháng 8 để đảm bảo 100% 

TTHC trên địa bàn tỉnh được công bố, công khai để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp và cán bộ công chức khi thực hiện và giải quyết TTHC. 

Cao Sáng 

 

THỐNG NHẤT TRONG LẬP, LƯU TRỮ HỒ SƠ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 1232/UBND-NC ngày 

27/3/2018 về việc lập, lưu trữ thông tin hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, giao Sở 

Nội vụ đã chủ trì thực hiện, hướng dẫn thực hiện lập, lưu trữ thông tin hồ sơ thực hiện thủ tục 

hành chính nhằm thực hiện mục tiêu thống nhất việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân, tổ 

chức phục vụ nhu cầu phân tích, thống kê, báo cáo và chuẩn hóa thông tin hệ thống phần mềm 

một cửa, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ 

việc xây dựng hệ thống thông tin giúp gắn kết cơ quan hành chính với tổ chức, cá nhân và 

phù hợp chiến lược xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.  

Dữ liệu thu thập được nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo 

thông tin của cá nhân, tổ chức lưu trữ được giữ bí mật tuyệt đối. Dữ liệu thu thập được cơ 

quan, đơn vị lập, lưu trữ từng lĩnh vực theo trình tự thời gian tiếp nhận của tháng, bắt đầu từ 

ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm. Cơ quan, đơn vị, địa phương có thể lập, lưu trữ hồ sơ 

thêm thông tin phù hợp nhu cầu quản lý đặc thù của cơ quan, đơn vị nhưng đảm bảo đầy đủ 

các thông tin yêu cầu theo hướng dẫn thống nhất của Sở Nội vụ gồm các trường thông tin về 

họ tên, thông tin liên hệ, thủ tục hành chính thực hiện của cá nhân, tổ chức... 

Kết hợp sự thống nhất trong thông tin thu thập được là việc tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong lập, lưu trữ, quản lý thông tin, các mẫu theo dõi hồ sơ phát sinh thủ tục 

hành chính, đồng thời khuyến khích thực hiện báo cáo bằng văn bản điện tử khi thực hiện báo 

cáo định kỳ hàng quý hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên. 

Cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị là lực lượng chủ 

đạo, nòng cốt trong việc thực hiện thu thập, lập, lưu trữ thông tin hồ sơ thực hiện thủ tục hành 

chính đầy đủ, chính xác. Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp 

xã quan tâm sâu sát, hướng dẫn cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả lập, lưu trữ thông 

tin hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đầy đủ, chính 

xác và thống nhất. 

Sở Nội vụ đã giao Trung tâm Hành chính công là cơ quan trực tiếp theo dõi, tiếp nhận 

các thông tin của các cơ quan/đơn vị và báo cáo về Sở Nội vụ theo quy định trong việc thực 

hiện lập, lưu trữ thông tin trên địa bàn tỉnh./. 

Tâm An 
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TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUA NGÂN HÀNG 

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đa dạng 

hóa hoạt động thanh toán phí, lệ phí của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành 

chính (TTHC). Ngày 23/02/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 

707/UBND-KTTH về việc triển khai thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến qua ngân 

hàng, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Dương triển khai thí điểm một số nhóm 

TTHC tại một số sở, ban, ngành và Bưu điện tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Bưu điện tỉnh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Dương xây 

dựng và hoàn thiện phương án kỹ thuật kết nối việc thực hiện thanh toán phí, lệ phí dịch vụ 

công trực tuyến. Đồng thời, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1228/SNV-HCC ngày 

30/7/2018 về việc chuẩn bị thực hiện thí điểm thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến 

qua ngân hàng, trong đó thực hiện lấy ý kiến của 11 sở, ban, ngành triển khai thí điểm đối với 

68 TTHC có phát sinh phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở, ban, ngành. 

Đến thời điểm hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ đã hoàn tất các 

công tác chuẩn bị và hoàn thiện danh mục TTHC thực hiện trong giai đoạn thí điểm để trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục TTHC triển khai thực hiện thí điểm./. 

Cao Sáng 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

CHƯƠNG TRÌNH “TUỔI TRẺ BÌNH DƯƠNG CHUNG TAY XÂY DỰNG 

 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN” 

Ngày 23/7/2018, Trung tâm Hành chính công đã tổ chức buổi sơ kết đánh giá hoạt 

động tình nguyện viên 6 tháng đầu năm 2018, tham dự có ông Trương Công Huy - Giám đốc 

Trung tâm Hành chính công, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn, 

Phó Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh cùng các bạn tình nguyện viên của Chương trình. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, có 452 lượt tình nguyện viên tham gia trực tại Trung 

tâm, trung bình mỗi ngày có từ 02 đến 03 tình nguyện viên (mỗi ngày 02 buổi) phục vụ hướng 

dẫn, hỗ trợ cho 22.441 lượt cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung 

tâm Hành chính công (12.588 lượt lấy số, 8.147 lượt hướng dẫn và 1.706 lượt hướng dẫn điền 

thông tin hồ sơ thủ tục hành chính cấp giấy phép lái xe). Tại buổi sơ kết, các tình nguyện viên 

đã có hơn 25 ý kiến, góp ý, kiến nghị để Chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây 

dựng Trung tâm Hành chính công năng động, thân thiện”, hoạt động hiệu quả hơn nữa.  

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành chính công và Hội Sinh viên đã biểu dương về 

những đóng góp tích cực của tình nguyện viên đã mang lại sự hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp khi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương giải quyết thủ tục hành chính. 

Những kiến nghị, đề xuất chính đáng của các bạn tình nguyện viên sẽ được giải đáp và nghiên 

cứu triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Cao Sáng 



Bản tin điện tử CCHC-HCC | Số 01-2018  

 

 12 
 

CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ 

MÔ HÌNH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Từ đầu quý II/2018 đến nay, Trung tâm Hành chính công đã tiếp và phối hợp đón tiếp 

các đoàn làm việc trong và ngoài nước đến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành 

chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Bình Dương.  

Ngày 16/7/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Trương Công 

Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công đã chủ trì buổi đón tiếp và trao đổi về cải cách 

hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với đoàn nghiên cứu thực tế của 

lớp Cao cấp Lý luận chính trị tỉnh Nghệ An do ông Ngô Bá Cường - Trưởng phòng Khoa học 

- Thông tin - Tư liệu trường Chính trị tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, bà 

Lê Thị Thu Thảo - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Hành chính công đã 

báo cáo về sự cần thiết, quá trình thành lập và kết quả tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Hành chính công tỉnh Bình Dương - nơi tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung của 20 sở, ban, ngành trong giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân, doanh nghiệp gắn với hoạt động của Trung tâm Hành chính tỉnh, 

những kết quả có đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cũng như phương hướng, định hướng nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm và công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Dương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công phát biểu tại buổi  

làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm của lớp Cao cấp Lý luận chính trị tỉnh Nghệ An 

Ảnh: Nguyễn Hiếu 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Dương, ngày 19/7/2018, Trung tâm 

Hành chính công đã đón và giới thiệu về mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình 

Dương với đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak thăm và 

làm việc tại Bình Dương do ông Si Thon Keophouvong, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
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tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm trưởng đoàn. Các thành 

viên Đoàn quan tâm đến việc công khai, minh bạch, tư vấn thủ tục hành chính miễn phí và 

việc người dân và doanh nghiệp được đánh giá về sự hài lòng trên các máy tính bảng và được 

công khai kết quả tại các màn hình tại Trung tâm Hành chính công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phụ trách phòng Công nghệ thông tin - Kiểm tra giám sát,  

Trung tâm Hành chính công giới thiệu về Trung tâm Hành chính công với đoàn đại biểu  

Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak - Ảnh: Nguyễn Hiếu 

Ngày 16/8/2018, đoàn lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên 

khóa 67 trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bà Trần Thị Thu Hà - giáo viên trường 

Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm trưởng đoàn cùng hơn 60 học viên đã đến tham quan 

và nghiên cứu thực tế về nội dung cải cách hành chính của tỉnh Bình Dương. Đoàn đã tìm 

hiểu sự khác biệt, hiệu quả giữa mô hình cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 

của Trung tâm Hành chính tập trung cao tầng của Bình Dương và mô hình Trung tâm Hành 

chính tập trung theo dạng tòa nhà liên kế của Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Các đoàn nghiên cứu, tham quan thực tế tại Trung tâm Hành chính công đều thể hiện 

sự quan tâm về các điểm nổi bật của tỉnh trong việc chú trọng đánh giá mức độ hài lòng của 

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

công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh tăng cường thực hiện dịch 

vụ công mức độ 3, mức độ 4 giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho hoạt động giải quyết thủ 

tục hành chính, sự tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ của Đội ngũ tình nguyện viên năng động, 

thân thiện tại Trung tâm. Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban ngành có 

chức năng đã góp phần xây dựng môi trường phục vụ dịch vụ hành chính công tiện ích, thuận 

lợi cho người dân, tổ chức. 

Ngọc Minh 
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ĐỒNG THÁP:  

THÀNH LẬP TRUNG TÂM KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

VÀ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

 

Ngày 26/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn 

Dương ký Quyết định số 71/QĐ-UBND-TL về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát Thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp thuộc Văn phòng UBND Tỉnh, trên 

cơ sở hợp nhất Trung tâm Hành chính công và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). 

Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là 

Trung tâm) là đầu mối tập trung để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải 

quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá 

việc giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tham gia đề xuất các 

giải pháp hiện đại hoá nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện 

TTHC; tham mưu Chánh Văn phòng UBND Tỉnh trình UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh 

trong chỉ đạo, điều hành các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND 

Tỉnh và tham gia nghiên cứu, tham mưu về công tác cải cách hành chính.  

Cùng ngày, Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Dương đã ký Quyết định số 842/QĐ-

UBND-HC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục 

vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành 

chính công tỉnh Đồng Tháp do UBND Tỉnh quyết định thành lập, là đơn vị hành chính đặc 

thù thuộc Văn phòng UBND Tỉnh, có tư cách pháp nhân, trụ sở và con dấu, được cấp kinh 

phí hoạt động từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trung tâm 

được UBND Tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và Chủ tịch UBND Tỉnh trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này. Lãnh đạo Trung 

tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định bổ 

nhiệm. Trung tâm gồm 02 Phòng: Phòng Nghiệp vụ quản lý và Phòng Kiểm soát TTHC.  

Việc thành lập Trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nhất là việc thực 

hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.  

Minh Thùy - Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Đồng Tháp 

 

 


