Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 50

Ngày 04 tháng 10 năm 2021

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Trang
24-9-2021

Quyết ñịnh số 57/2021/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo
tỉnh Thừa Thiên Huế.

03

24-9-2021

Quyết ñịnh số 58/2021/Qð-UBND về việc quy ñịnh Bảng giá
cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo, xây dựng
lại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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30-9-2021

Quyết ñịnh số 59/2021/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều
của Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số 33/2014/Qð-UBND ngày 30
tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh
hạn mức giao ñất ở; hạn mức công nhận ñất ở ñối với ñất vườn,
ao trong cùng thửa ñất ñang có nhà ở cho hộ gia ñình, cá nhân
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

16

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
24-9-2021

Quyết ñịnh số 2400/Qð-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí
ñánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở,
ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
năm 2021.

18
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28-9-2021
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Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chống
thất thu thuế ñối với lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.

40
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 57/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Giáo dục và ðào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2018/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDðT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục
và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và
thay thế Quyết ñịnh số 08/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Giáo dục và ðào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở
Giáo dục và ðào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Giáo dục và ðào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Quyết ñịnh số 57/2021/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
ðiều 1. Vị trí và chức năng
1. Sở Giáo dục và ðào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về
giáo dục và ñào tạo ở ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ,
quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh.
2. Sở Giáo dục và ðào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng
theo quy ñịnh của pháp luật; chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế
và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra
về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy ñịnh khác của Bộ Giáo dục và ðào tạo.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnh:
a) Quyết ñịnh, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục,
phân luồng, hướng nghiệp học sinh phù hợp với chiến lược phát triển ngành giáo dục
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế;
b) Quyết ñịnh mức thu học phí hằng năm ñối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật;
c) Quyết ñịnh biên chế công chức của cơ quan quản lý giáo dục theo quy ñịnh
của pháp luật;
d) Phê duyệt tổng số lượng người làm việc của các cơ sở giáo dục công lập
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh:
a) Chính sách, chương trình, dự án, ñề án phát triển giáo dục trên ñịa bàn tỉnh
theo quy ñịnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước
trong lĩnh vực giáo dục;
b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và ðào tạo
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục
của Ủy ban nhân dân tỉnh;

06

CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 04-10-2021

c) Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục
và ðào tạo theo quy ñịnh của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ðào tạo.
3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh:
a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết ñịnh thành lập hoặc
quyết ñịnh cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, ñổi tên, chuyển ñổi loại
hình trường ñối với cơ sở giáo dục quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều 7, Nghị ñịnh
số 127/2018/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh trách nhiệm
quản lý nhà nước về giáo dục;
b) Ban hành quyết ñịnh, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực giáo dục thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công;
c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân
có nhiều thành tích trong hoạt ñộng giáo dục tại ñịa phương.
4. Quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các ñơn vị thuộc cơ cấu
tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo theo quy ñịnh.
5. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án, ñề án và các nội dung khác về
giáo dục sau khi ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập
trên ñịa bàn; công tác tuyển sinh, thi, cấp, thu hồi văn bằng, chứng chỉ, kiểm ñịnh
chất lượng giáo dục ñối với Phòng Giáo dục và ðào tạo các huyện, thị xã, thành phố
và các ñơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo.
7. Quản lý về chuyên môn ñối với việc thực hiện chương trình giáo dục thường
xuyên của các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện
theo quy ñịnh.
8. Quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục, ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục ñối với
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất
là trung học phổ thông, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ,
tin học trên ñịa bàn (trừ các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc ñại học, trường ñại học,
trường cao ñẳng hoạt ñộng trong khuôn viên của trường), cơ sở giáo dục có vốn ñầu tư
nước ngoài (trừ cơ sở giáo dục ñại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục ñại học có vốn
ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam).
9. Quyết ñịnh thành lập hội ñồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm
Chủ tịch hội ñồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội ñồng trường ñối với
trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất
là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; quyết ñịnh công nhận,
bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, thay ñổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật ñối với
cấp phó của người ñứng ñầu các ñơn vị thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo và các ñơn vị
sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do
pháp luật quy ñịnh.
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10. Công nhận, không công nhận hội ñồng quản trị, chủ tịch hội ñồng quản trị,
phó chủ tịch hội ñồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học
phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là
trung học phổ thông trên ñịa bàn tỉnh.
11. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, quyết ñịnh ñình chỉ
hoạt ñộng ñối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên ñịa bàn tỉnh theo
quy ñịnh của pháp luật.
12. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của các
ñơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo, trình cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho các ñơn vị
trực thuộc theo quy ñịnh; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng,
ñánh giá, ñào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách ñối với công chức, viên chức và
người lao ñộng tại các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát
hoạt ñộng giáo dục của các cơ sở giáo dục theo phân cấp.
13. Xây dựng dự toán ngân sách giáo dục, quyết ñịnh phân bổ, giao dự toán
ngân sách ñối với các ñơn vị trực thuộc sau khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt;
duyệt quyết toán, thông báo quyết toán năm và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách
của các ñơn vị trực thuộc; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư xác ñịnh,
cân ñối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm của ñịa phương trình cấp có
thẩm quyền; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và
các nguồn tài chính hợp pháp khác cho giáo dục trên ñịa bàn tỉnh.
14. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện huy ñộng các nguồn lực ñể phát triển giáo dục,
bảo ñảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trực thuộc; quản lý
tài chính, tài sản, cơ sở vật chất ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật. Chịu trách nhiệm
giải trình về hoạt ñộng giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học,
thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và ðào tạo và xã hội.
15. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý
vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật.
16. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật về ñiều kiện
ñầu tư và hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục; hợp tác, ñầu tư của nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục.
17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về
giáo dục; phương án tích hợp nội dung về mạng lưới các cơ sở giáo dục và ñào tạo
vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và các quy ñịnh có liên quan; kế hoạch
phát triển giáo dục trên ñịa bàn; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục
trung học phổ thông trên ñịa bàn; kế hoạch triển khai ðề án ñổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông ñược phân công trên phạm vi ñịa bàn tỉnh; các
văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;
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b) Văn bản chấp thuận về việc thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia,
tách, giải thể cơ sở giáo dục ñại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục ñại học; trường
cao ñẳng sư phạm, phân hiệu của trường cao ñẳng sư phạm.
18. Phối hợp Sở Nội vụ xây dựng ðề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục
công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn của ñịa phương; xây dựng
phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc
Sở Giáo dục và ðào tạo theo quy ñịnh; tổng hợp số lượng người làm việc hàng năm
của các cơ sở giáo dục công lập trong kế hoạch số lượng người làm việc trong các
cơ sở giáo dục công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trình cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt.
19. Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan tổ chức tuyển dụng hoặc
phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý
giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và
ðào tạo theo quy ñịnh của pháp luật.
20. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân tỉnh ñối với các cơ sở ñại học; trường
cao ñẳng sư phạm, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo phân cấp của
Chính phủ.
21. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ñối với Phòng Giáo dục và ðào tạo.
22. Quản lý các hoạt ñộng dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà
trường; chỉ ñạo thực hiện hoạt ñộng giáo dục ñạo ñức, lối sống, an toàn trường học;
tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai ðề án ñổi mới chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ ñạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục
trên ñịa bàn.
23. Tham gia thẩm ñịnh thực tế ñề án thành lập, cho phép thành lập cơ sở
giáo dục ñại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục ñại học trên ñịa bàn.
24. Thường xuyên cập nhật thông tin về ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện ñầy ñủ
và kịp thời chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ hằng năm và ñột xuất về thống kê, công khai
lĩnh vực giáo dục của ñịa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân tỉnh
và Bộ Giáo dục và ðào tạo theo quy ñịnh.
25. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh ñạo Sở
a) Sở Giáo dục và ðào tạo có Giám ñốc và các Phó Giám ñốc.
Số lượng Phó Giám ñốc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh.
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b) Giám ñốc Sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo
và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và
ðào tạo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo
Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Phó Giám ñốc Sở giúp Giám ñốc Sở phụ trách, chỉ ñạo thực hiện một số
nhiệm vụ, lĩnh vực công tác ñược Giám ñốc Sở phân công; thay mặt Giám ñốc Sở
ñiều hành công việc của Sở Giáo dục và ðào tạo khi ñược ủy quyền; chịu trách nhiệm
trước Giám ñốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân công;
d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật,
cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế ñộ, chính sách khác ñối với Giám ñốc,
Phó Giám ñốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của
pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo
a) Các phòng chuyên môn và các phòng chức năng thuộc Sở:
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục;
- Phòng Giáo dục Mầm non;
- Phòng Giáo dục Phổ thông (trên cơ sở hợp nhất Phòng Giáo dục Tiểu học và
Phòng Giáo dục Trung học);
- Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Chính trị, tư tưởng Công tác học sinh (trên cơ sở hợp nhất Phòng Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh,
sinh viên và Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên).
- Thanh tra;
- Văn phòng;
b) Các ñơn vị trực thuộc Sở:
- Các Trường Trung học phổ thông;
- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;
- Trường phổ thông có nhiều cấp học, trong ñó có cấp Trung học phổ thông;
- Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế;
- Trường, lớp dành cho người khuyết tật theo phân cấp quản lý;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm ngoại ngữ, tin học;
- Trường, cơ sở thực hành sư phạm và cơ sở trực thuộc khác thuộc thẩm quyền
quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ tình hình thực tế của ñịa phương, Sở Giáo dục và ðào tạo có văn bản
ñề nghị Sở Nội vụ thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thành lập thêm
một số ñơn vị sự nghiệp khác khi có nhu cầu và ñảm bảo ñiều kiện theo quy ñịnh của
pháp luật.
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Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng
chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,
cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương; cấp trưởng, cấp phó
các ñơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
ðiều 4. Biên chế
Biên chế công chức và số lượng người làm việc tại ñơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo ñược giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với
chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức,
số lượng người làm việc của tỉnh do cấp có thẩm quyền giao.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 5. Trong quá trình thực hiện, quy ñịnh này có thể ñược sửa ñổi, bổ sung
cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương chính sách của ðảng, pháp luật
của Nhà nước, theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, thẩm ñịnh của
Giám ñốc Sở Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
chưa ñược cải tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc ñiều chỉnh ñịa giới các ñơn vị hành chính cấp huyện và
sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chỉnh phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
chưa ñược cải tạo, xây dựng lại;
Căn cứ Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-TTg ngày 28
tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo, xây dựng lại;
Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số
99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở;
Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2995/TTr-SXD ngày 17 tháng 8
năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quyết ñịnh này quy ñịnh về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
chưa ñược cải tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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2. ðối tượng áp dụng
a) Áp dụng ñối với các ñối tượng ñược thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 82, của Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014 và khoản 1,
ðiều 57, Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chỉnh phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở;
b) Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan ñến công tác quản lý, vận hành
cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;
c) Giá cho thuê nêu tại Quyết ñịnh này chỉ áp dụng ñối với các ñối tượng thuê
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ñể ở và không áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân là
người nước ngoài thuê nhà ở tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo,
xây dựng lại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo, xây dựng lại
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh này.
2. Căn cứ vào thời gian ñã sử dụng, mức ñộ hư hỏng, xuống cấp của nhà cho thuê,
mức ñộ mà người thuê nhà ñã ñầu tư sửa chữa các hư hỏng của nhà ñược thuê ñể ñiều chỉnh
giảm giá cho thuê nhà nhưng mức giảm tối ña không ñược vượt quá 30% số tiền thuê
nhà phải trả theo giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Thực hiện miễn, giảm tiền thuê nhà ñối với nhà ở mà Nhà nước
chưa tiến hành cải tạo, xây dựng lại
Chế ñộ miễn giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo,
xây dựng lại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñược áp dụng theo quy ñịnh tại ðiều 3
Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải tạo,
xây dựng lại.
ðiều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2021 và thay thế
Quyết ñịnh số 714/2009/Qð-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế về quy ñịnh giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược
cải tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Các tổ chức, ñơn vị ñang cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có trách
nhiệm thực hiện ký kết lại hợp ñồng thuê nhà với người thuê, thu tiền thuê nhà theo
bảng giá ñã ñược công bố, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà, làm nghĩa vụ
với Nhà nước và chịu sự quản lý tài chính theo quy ñịnh của pháp luật. ðối với
những nhà ở mà hợp ñồng còn thời hạn thuê nhà thì không phải ký lại hợp ñồng thuê
nhưng các tổ chức ñang cho thuê nhà ở phải có trách nhiệm thông báo giá thuê mới
cho các hộ thuê nhà biết ñế tiếp tục thuê và thực hiện trả tiền theo ñúng quy ñịnh.
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2. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao ñộng Thương binh
và Xã hội tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh này.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng,
Tài chính, Lao ñộng Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
các thị xã và thành phố Huế; Giám ñốc Trung tâm Phát triển Quỹ ñất tỉnh; Giám ñốc
Trung tâm Phát triển Quỹ ñất thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quý Phương
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Phụ lục
BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ðƯỢC
CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2021/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021
của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðơn vị tính: ñồng/m2 sử dụng/01 tháng
TT
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật
Nhà ở thông thường (Cấp)
Cấp
I
II
III
IV
(hạng nhà)
KHU VỰC TRUNG TÂM ðÔ THỊ
I
(Thuộc ñịa bàn các phường: ðông Ba, Phú Nhuận, Phú Hội và Vĩnh Ninh)
Tầng 1 21,575 19,989 19,354 13,009
Tầng 2 19,699 18,251 17,671 11,877
Tầng 3 18,761 17,382 16,830 11,312
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
1
Tầng 4 16,885 15,644 15,147 10,181
(Trục ñường có mặt cắt trên15m)
Tầng 5 15,009 13,905 13,464 9,050
Tầng 6 13,133 12,167 11,781 7,918
trở lên
Tầng 1 19,699 18,251 17,671 11,877
Tầng 2 17,823 16,513 15,988 10,746
Tầng 3 16,885 15,644 15,147 10,181
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
2
15,009 13,905 13,464 9,050
(Trục ñường có mặt cắt từ 9m ñến 15m) Tầng 4
Tầng 5 13,133 12,167 11,781 7,918
Tầng 6 11,257 10,429 10,098 6,787
trở lên
Tầng 1 17,823 16,513 15,988 10,746
Tầng 2 15,947 14,774 14,305 9,615
Tầng 3 15,009 13,905 13,464 9,050
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
3
Tầng 4 13,133 12,167 11,781 7,918
(Trục ñường có mặt cắt dưới 9m)
Tầng 5 11,257 10,429 10,098 6,787
Tầng 6
9,381 8,691 8,415 5,656
trở lên
KHU VỰC CẬN TRUNG TÂM ðÔ THỊ:
II
(Thuộc ñịa bàn các phường: Thuận Lộc, Thuận Hòa, Tây Lộc, Gia Hội, Vĩ Dạ,
Xuân Phú, An ðông, An Cựu, Phước Vĩnh, Trường An, Phường ðúc)
Tầng 1 19,699 18,251 17,671 11,877
Tầng 2 17,823 16,513 15,988 10,746
Tầng 3 16,885 15,644 15,147 10,181
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
1
Tầng 4 15,009 13,905 13,464 9,050
(Trục ñường có mặt cắt trên 15m)
Tầng 5 13,133 12,167 11,781 7,918
Tầng 6 11,257 10,429 10,098 6,787
trở lên
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Nhà ở thông thường (Cấp)

Cấp
I
II
III
IV
(hạng nhà)
Tầng 1 17,823 16,513 15,988 10,746
Tầng 2 15,947 14,774 14,305 9,615
Tầng 3 15,009 13,905 13,464 9,050
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
2
Tầng 4 13,133 12,167 11,781 7,918
(Trục ñường có mặt cắt từ 9m ñến 15m)
Tầng 5 11,257 10,429 10,098 6,787
Tầng 6
9,381 8,691 8,415 5,656
trở lên
Tầng 1 15,947 14,774 14,305 9,615
Tầng 2 14,071 13,036 12,622 8,484
Tầng 3 13,133 12,167 11,781 7,918
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
3
Tầng 4 11,257 10,429 10,098 6,787
(Trục ñường có mặt cắt dưới 9m)
9,381 8,691 8,415 5,656
Tầng 5
Tầng 6
7,504 6,953 6,732 4,525
trở lên
KHU VỰC VEN NỘI ðÔ THỊ
(Thuộc ñịa bàn các phường, xã: Kim Long, Phú Hậu, An Hòa, Hương Sơ, An Tây,
III
Hương Long, Thủy Biều, Thủy Xuân, Hương An, Hương Vinh, Thuận An,
Hương Hồ, Phú Thượng, Thủy Vân, Hải Dương, Hương Thọ, Phú Mậu,
Thủy Bằng, Hương Phong, Phú Dương, Phú Thanh)
Tầng 1 17,823 16,513 15,988 10,746
Tầng 2 15,947 14,774 14,305 9,615
Tầng 3 15,009 13,905 13,464 9,050
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
1
Tầng 4 13,133 12,167 11,781 7,918
(Trục ñường có mặt cắt trên 15m)
Tầng 5 11,257 10,429 10,098 6,787
Tầng 6
9,381 8,691 8,415 5,656
trở lên
Tầng 1 15,947 14,774 14,305 9,615
Tầng 2 14,071 13,036 12,622 8,484
Tầng 3 13,133 12,167 11,781 7,918
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
2
(Trục ñường có mặt cắt từ 9m ñến 15m) Tầng 4 11,257 10,429 10,098 6,787
9,381 8,691 8,415 5,656
Tầng 5
Tầng 6
7,504 6,953 6,732 4,525
trở lên
Tầng 1 14,071 13,036 12,622 8,484
Tầng 2 12,195 11,298 10,939 7,353
Tầng 3 11,257 10,429 10,098 6,787
ðiều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
3
9,381 8,691 8,415 5,656
Tầng 4
(Trục ñường có mặt cắt dưới 9m)
7,504 6,953 6,732 4,525
Tầng 5
Tầng 6
5,628 5,215 5,049 3,394
trở lên
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 59/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 9 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số 33/2014/Qð-UBND
ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh hạn mức
giao ñất ở; hạn mức công nhận ñất ở ñối với ñất vườn, ao trong cùng thửa ñất
ñang có nhà ở cho hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Theo ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 389/TTr-STNMT-QLðð
ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc ñề nghị ban hành Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung một
số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số 33/2014/Qð-UBND ngày 30 tháng 6
năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh hạn mức giao ñất ở; hạn mức
công nhận ñất ở ñối với ñất vườn, ao trong cùng thửa ñất ñang có nhà ở cho hộ gia ñình,
cá nhân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
QUYẾT ðỊNH:
“ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh số
33/2014/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy ñịnh hạn mức giao ñất ở; hạn mức công nhận ñất ở ñối với ñất vườn,
ao trong cùng thửa ñất ñang có nhà ở cho hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế”.
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1. Bổ sung Khoản 5 ðiều 3 như sau:
“5. Hạn mức giao ñất ở của 13 ñơn vị hành chính xã, phường, thị trấn của thị xã
Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang ñược sáp nhập vào thành phố Huế
theo Nghị Quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội ñược giữ nguyên theo quy ñịnh hiện hành cho ñến khi có quy ñịnh mới”.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2021.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
Chủ tịch Ủy các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, hộ gia ñình,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quý Phương
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2400/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá, xếp loại
công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1963/Qð-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh ñánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính
của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Theo ñề nghị của Hội ñồng thẩm ñịnh tại Tờ trình số 1190/TTr-HðTð ngày 22
tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bộ tiêu chí ñánh giá, xếp loại công
tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố năm 2021.
ðiều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ñơn vị tham gia thành viên
Hội ñồng thẩm ñịnh hướng dẫn cụ thể tài liệu kiểm chứng, cách thức chấm ñiểm và
trình tự thực hiện ñể các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
triển khai theo ñúng quy ñịnh.
ðiều 3. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng
hoàn chỉnh phần mềm, ñảm bảo công tác ñánh giá ñược thực hiện hoàn toàn trên
môi trường mạng.
ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Tài chính,
các thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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Phụ lục số 01
BỘ TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2400/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh)
TT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

1
CÔNG TÁC CHỈ ðẠO ðIỀU HÀNH CCHC
1.1 Kế hoạch CCHC
1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC
ðạt yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ: 1,0
Không ñạt yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ: 0
1.1.2 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch CCHC
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo tỷ lệ %:
(Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00)/100%
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
1.2 Thực hiện chế ñộ báo cáo CCHC ñịnh kỳ
Thực hiện ñầy ñủ về số lượng, nội dung và thời hạn theo quy ñịnh: 1,0

ðiểm
chuẩn
9
2
1

1

1

Thiếu mỗi báo cáo/báo cáo không ñạt yêu cầu hoặc không có phụ lục bị trừ 0,25 ñiểm.
1.3 Công tác tuyên truyền CCHC
1.3.1 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức:
(Tỷ lệ % hoàn thành x 1.00)/100%
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
1.3.2 Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC
Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng: 0,5
Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức khác: 0,5

2
1

1

1.4

Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính
Có từ 2 sáng kiến hoặc giải pháp mới trở lên: 2,0
Có 1 sáng kiến hoặc giải pháp mới: 1,0
Không có sáng kiến hoặc giải pháp mới: 0

2

1.5

Thực hiện các nhiệm vụ ñược UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Hoàn thành ñúng tiến ñộ 100% số nhiệm vụ ñược giao trong năm: 2,0
Hoàn thành 100% số nhiệm vụ ñược giao nhưng có nhiệm vụ hoàn thành muộn so
với tiến ñộ: 1.5
Hoàn thành từ 90 - dưới 100% số nhiệm vụ ñược giao: 1,0
Hoàn thành từ 80 - dưới 90% số nhiệm vụ ñược giao: 0.5
XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(VBQPPL) CỦA TỈNH
Tham mưu HðND, UBND tỉnh ban hành VBQPPL theo quy ñịnh bao gồm cả
nhiệm vụ do HðND, UBND tỉnh giao ñúng tiến ñộ
Soạn thảo, trình ban hành ñạt 100% tiến ñộ: 1,0
Soạn thảo, trình ban hành ñạt từ 80% ñến dưới 100% tiến ñộ: 0,5
Soạn thảo, trình ban hành ñạt dưới 80% tiến ñộ: 0

2

2
2.1

8
1
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2.2 Theo dõi thi hành pháp luật (THPL)
2.2.1 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ban hành Kế hoạch trước ngày 15 tháng 01: 0,5
Ban hành Kế hoạch từ ngày 15 tháng 01 trở ñi: 0,25
Không ban hành Kế hoạch: 0
2.2.2 ðiều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
Tổ chức ñiều tra, khảo sát: 0,5
Không tổ chức ñiều tra khảo sát: 0
2.2.3 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 15 tháng 11), có số liệu ñầy ñủ, chính xác
theo quy ñịnh: 1,0
Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 15 tháng 11 trở ñi) hoặc có số liệu
không ñầy ñủ, không chính xác theo quy ñịnh: 0,5
Không ban hành báo cáo: 0
Tổ chức rà soát, hệ thống hóa theo quy ñịnh các VBQPPL của HðND, UBND
2.3
tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý
2.3.1 Ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa năm 2021
Ban hành Kế hoạch trước ngày 15 tháng 01: 0,5
Ban hành Kế hoạch từ ngày 15 tháng 01 trở ñi: 0,25
Không ban hành Kế hoạch: 0
2.3.2 Báo cáo gửi UBND tỉnh về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong năm

ðiểm
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2
0,5

0,5

1

1,5
0,5

1

Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 15 tháng 01) và có số liệu ñầy ñủ theo quy
ñịnh: 1,0
Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 15 tháng 01 trở ñi) hoặc có số liệu
không ñầy ñủ, không chính xác theo quy ñịnh: 0,5
Không ban hành báo cáo: 0
Tham mưu HðND, UBND tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có
2.4
thẩm quyền kiểm tra kiến nghị
Tham mưu kịp thời, ñúng thời gian xử lý VBQPPL theo ñúng quy ñịnh của pháp
luật sau khi nhận ñược kết luận kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 1,0
Có tham mưu xử lý nhưng không kịp thời, không ñúng thời gian theo quy ñịnh: 0,5
Không thực hiện việc tham mưu: 0
Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý
2.5
nhà nước của ngành
2.5.1 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra
Hoàn thành 100% kế hoạch: 1,0
Hoàn thành từ 80% - dưới 100% kế hoạch: 0.5
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
2.5.2 Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
ðúng quy ñịnh: 0.5
Không ñúng quy ñịnh: 0
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chuẩn

2.6

Trả lời kiến nghị cá nhân, tổ chức ñể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan
ñến cơ chế, chính sách phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực

1

3

100% kiến nghị của cá nhân, tổ chức ñược trả lời: 1,0
Từ 90% - dưới 100% kiến nghị của cá nhân, tổ chức ñược trả lời: 0,5
Từ 80% - dưới 90% kiến nghị của cá nhân, tổ chức ñược trả lời: 0.25
Dưới 80% kiến nghị của cá nhân, tổ chức ñược trả lời: 0
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3.1 Kiểm soát quy ñịnh thủ tục hành chính (TTHC)
3.1.1 Ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC

15
4
1,5

Kế hoạch ñảm bảo yêu cầu về nội dung và thời hạn: 0,5
Kế hoạch không ñảm bảo yêu cầu về nội dung và thời hạn: 0
Hoàn thành trên 80% kế hoạch: 1,0
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
3.1.2 Tham mưu quy ñịnh về ban hành TTHC

0,5

ðầy ñủ, ñúng thời gian: 0,5
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0
3.1.3 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch rà soát, ñánh giá TTHC

1

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức:
(tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch x 1.00)/100%
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
3.1.4 Xử lý các vấn ñề phát hiện qua rà soát TTHC

1

Hoàn thành từ 80% - 100% số vấn ñề phát hiện qua rà soát ñược xử lý hoặc kiến
nghị xử lý, thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (tỷ lệ % số vấn ñề hoàn
thành x 1.00)/100%
Hoàn thành dưới 80%, thì ñiểm ñánh giá là: 0
3.2

Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ

3.2.1 Nhập, ñăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu TTHC của tỉnh sau khi UBND tỉnh công bố

3
1

ðầy ñủ, kịp thời theo quy ñịnh: 1,0
Không ñầy ñủ hoặc không kịp thời: 0
3.2.2 Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

1

TTHC (chưa ñưa vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) ñược niêm yết
công khai ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh tại phòng, ban, chi cục thuộc sở,ngành nơi trực tiếp
tiếp nhận, giải quyết: 0,5
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành ñược công khai ñầy ñủ, ñúng
quy ñịnh trên Trang TTðT của ñơn vị mình: 0,5
3.2.3 Tham mưu UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC
ðầy ñủ, kịp thời theo quy ñịnh: 1,0
Không ñầy ñủ hoặc không kịp thời: 0

1
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3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
3.3.1 TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

ðiểm
chuẩn
3
2

Từ 95% - 100% TTHC thuộc thẩm quyền của ñơn vị ñược ñưa vào tiếp nhận tại
TT PV HCC tỉnh thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (tỷ lệ TTHC x
1.00)/100%
100% TTHC ñưa vào TT PV HCC tỉnh ñược ñơn vị cập nhật và thiết lập ñúng
theo quy trình trên phần mềm: 0.5
100% TTHC (không ñưa vào TT PVHCC tỉnh) ñược phòng, ban, chi cục thuộc sở,
ngành thiết lập ñúng theo quy trình trên phần mềm: 0.5
3.3.2

3.4

TTHC thực hiện việc tiếp nhận, thẩm ñịnh, giải quyết, trả kết quả tại TT PV HCC
(4 tại chỗ)
Trên 20% TTHC thực hiện 4 tại chỗ: 1,0
Từ 10% - dưới 20% TTHC thực hiện 4 tại chỗ: 0,5
Dưới 10% TTHC thực hiện 4 tại chỗ: 0
Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

3.4.1 Hồ sơ TTHC tại TT PVHCC tỉnh tiếp nhận trong năm ñược giải quyết ñúng hạn
Từ 95% - 100% số hồ sơ TTHC trong năm ñược giải quyết ñúng hạn thì ñiểm
ñánh giá ñược tính công thức: (tỷ lệ hồ sơ TTHC trong năm giải quyết ñúng
hạn x 1,5)/100%
Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm ñược giải quyết ñúng hạn: 0
Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi ñể xảy ra trễ hẹn trong giải quyết
3.4.2
hồ sơ TTHC
ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh: 1,0
Không ñầy ñủ hoặc không ñúng quy ñịnh: 0
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức ñối với
3.5
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành
Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức ñối với TTHC
3.5.1
thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành
Thực hiện ñúng quy ñịnh: 0,5
Không thực hiện ñúng quy ñịnh: 0
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức ñối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của
3.5.2
sở, ngành
100% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1,0
Từ 90% - dưới 100% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5
Dưới 90% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
3.6 Rà soát, ñánh giá, ñề xuất ñơn giản hóa TTHC
3.6.1 ðơn giản hóa về quy trình, thời gian, thành phần hồ sơ
Có thực hiện 0,5
Không thực hiện: 0
3.6.2 Liên thông, kết hợp TTHC/nhóm TTHC
Có ñề xuất và ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận: 0,5
Không ñề xuất hoặc ñề xuất không ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận: 0
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4
4.1

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Thực hiện quy ñịnh của Trung ương, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy
Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban,
4.1.1
ñơn vị trực thuộc
ðúng quy ñịnh: 1,0
Không ñúng quy ñịnh: 0
4.1.2 Thực hiện ñúng quy ñịnh về số lượng cấp phó tại các phòng, ban, ñơn vị trực thuộc
Thực hiện ñúng quy ñịnh về cơ cấu số lượng lãnh ñạo cấp phòng thuộc ñơn vị: 1,0
Không ñúng quy ñịnh: 0
4.2

23
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chuẩn
6
2
1

1

Thực hiện quy ñịnh về sử dụng biên chế, người làm việc ñược cấp có thẩm quyền giao

2

4.2.1 Thực hiện quy ñịnh về sử dụng biên chế hành chính
ðảm bảo theo quy ñịnh: 1,0
Có sử dụng hợp ñồng lao ñộng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí
việc làm ñược xác ñịnh là công chức trong các cơ quan hành chính: 0

1

4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

5
5.1
5.1.1

5.1.2

Thực hiện quy ñịnh về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
trong các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành
ðảm bảo theo quy ñịnh: 1,0
Có sử dụng hợp ñồng lao ñộng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí
việc làm ñược xác ñịnh là viên chức trong ñơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước
ñảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên: 0
Thực hiện phân cấp quản lý
Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của ngành ñã phân cấp cho ñịa phương
Có thực hiện: 1,0
Không thực hiện: 0
Xử lý các vấn ñề về phân cấp phát hiện qua thanh tra, kiểm tra
100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1,0
Từ 80% - dưới 100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý, thì
ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % x 1.00)/100%
Dưới 80% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý: 0
CẢI CÁCH CHẾ ðỘ CÔNG VỤ
Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm
Hoàn thiện ðề án vị trí việc làm, bảng mô tả công việc, khung năng lực trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh hiện hành
Thực hiện ñầy ñủ, ñúng tiến ñộ: 1,0
Chưa thực hiện ñầy ñủ, không ñúng tiến ñộ: 0
Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn thuộc sở, ngành bố trí công chức theo ñúng vị trí
việc làm ñược phê duyệt
100% số ñơn vị: 1,0
Từ 80% - dưới 100% số ñơn vị: 0.5
Từ 60% - dưới 80% số ñơn vị: 0.25
Dưới 60% số ñơn vị: 0
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Xây dựng bảng mô tả công việc, khung năng lực theo từng vị trí việc làm của
viên chức theo Danh mục vị trí việc làm ñã ñược phê duyệt
Thực hiện ñầy ñủ, ñúng tiến ñộ: 1
Chưa thực hiện ñầy ñủ, không ñúng tiến ñộ: 0
Tỷ lệ ñơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành bố trí viên chức theo ñúng vị trí việc làm
5.1.4
ñược phê duyệt
100% số ñơn vị: 1,0
Từ 80% - dưới 100% số ñơn vị: 0.5
Từ 60% - dưới 80% số ñơn vị: 0.25
Dưới 60% số ñơn vị: 0
Thực hiện quy ñịnh về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh ñạo tại các phòng,
5.2
ban trực thuộc
100% lãnh ñạo các phòng chuyên môn và tương ñương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
ñúng quy ñịnh: 0.5
5.1.3

100% lãnh ñạo tại các tổ chức bên trong các ban, chi cục và ñơn vị sự nghiệp
trực thuộc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ñúng quy ñịnh: 0.5
5.3 ðánh giá, phân loại công chức, viên chức
5.3.1 Thực hiện trình tự, thủ tục ñánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy ñịnh
ðúng quy ñịnh:1
Không ñúng quy ñịnh: 0
5.3.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao ñộng
Trong năm không có công chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.5
Trong năm không có viên chức, người lao ñộng bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở
lên: 0.5
5.3.3 Cập nhật thông tin công chức, viên chức vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh
Từ 90% - 100% công chức thực hiện cập nhật hồ sơ hàng năm: 0.5
Từ 90% - 100% viên chức,người lao ñộng thực hiện cập nhật hồ sơ hàng năm:
0.5
5.4 Mức ñộ hoàn thành kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh giá theo công thức: (tỷ lệ
hoàn thành kế hoạch x 1.00)/100%
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
6
CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
Thực hiện chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
6.1 quản lý hành chính tại cơ quan và ñơn vị trực thuộc theo Nghị ñịnh 130/2005/Nð-CP;
Nghị ñịnh số 117/2013/Nð-CP (không tính ñơn vị sự nghiệp công lập)
6.1.1

Báo cáo kết quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí hành chính
theo Nghị ñịnh 130/2005/Nð-CP; Nghị ñịnh số 117/2013/Nð-CP
Có báo cáo theo ñúng thời gian quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,5
Có nhưng không ñúng thời gian quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,25
Không có báo cáo: 0
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6.1.2 Thu nhập tăng thêm của ñơn vị (TNTT)
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TNTT bình quân tháng từ mức 0,3 lương cơ sở trở lên: 0,5
TNTT bình quân tháng nhỏ hơn mức 0,3 lương cơ sở: 0,25
Không có thu nhập tăng thêm: 0
6.2

Thực hiện chế ñộ báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Có báo cáo theo ñúng nội dung, ñầy ñủ mẫu biểu và ñảm bảo thời gian quy ñịnh
của cơ quan có thẩm quyền: 1,0

1

Có báo cáo theo ñúng nội dung, ñầy ñủ mẫu biểu nhưng không ñảm bảo thời gian
quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,5
Không ñúng nội dung, mẫu biểu và thời gian quy ñịnh: 0
6.3

Lập và gửi báo cáo quyết toán

1

Lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách ñảm bảo thời gian quy ñịnh: 1,0
Lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách chậm không quá 15 ngày so với quy
ñịnh: 0,5
Lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách chậm trên 15 ngày so với quy ñịnh: 0
6.4
6.4.1

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công

1,5

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh
tại ðiều 7 Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017

0,5

Có ban hành : 0,5
Không ban hành: 0
6.4.2

Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo quy ñịnh tại ðiều 130
Nghị ñịnh 151/2017/Nð-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

1

Báo cáo ñầy ñủ, ñảm bảo thời gian quy ñịnh: 1,0
Có báo cáo, nhưng chậm hơn 05 ngày so với quy ñịnh: 0,5
Báo cáo không ñầy ñủ, không thực hiện báo cáo: 0
Thực hiện chế ñộ tự chủ theo Nghị ñịnh 43/2005/Nð-CP hoặc Nghị ñịnh
16/2015/Nð-CP ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị ñịnh 43/2005/Nð-CP hoặc Nghị ñịnh
6.5.1
16/2015/Nð-CP
6.5

1,5
0,5

Có báo cáo theo ñúng thời gian quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,5
Có nhưng không ñúng thời gian quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,25
Không có báo cáo: 0
6.5.2

Quy ñịnh tiêu chí làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm thể hiện trong quy chế
chi tiêu nội bộ của ñơn vị sự nghiệp công lập
100% ñơn vị SNCL thuộc ngành có quy ñịnh tiêu chí: 1,0
Từ 50% ñến dưới 100% ñơn vị SNCL thuộc ngành có quy ñịnh tiêu chí: 0,5
Dưới 50% ñơn vị SNCL thuộc ngành có quy ñịnh tiêu chí hoặc không có ñơn vị
SNCL nào quy ñịnh tiêu chí: 0

1

26

CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 04-10-2021

TT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

ðiểm
chuẩn

7

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ðIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

12

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh

1,5

Kế hoạch Ứng dụng CNTT
Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT ñảm bảo quy ñịnh: 0,5
Không ban hành Kế hoạch hoặc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT chậm, chất
lượng hạn chế: 0

0,5

7.1.2 Ban hành kế hoạch và triển khai việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5

7.1
7.1.1

Có ban hành kế hoạch: 0,5
Không ban hành kế họach: 0
7.1.3 Chuyên mục Chuyển ñổi số trên trang thông tin ñiện tử của ñơn vị
Có chuyên mục và có bài viết: 0,5
Không có chuyên mục: 0
7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
7.2.1 Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức ñộ 3, 4 có phát sinh hồ sơ
Từ 50% số TTHC mức ñộ, 3, 4 có phát sinh hồ sơ trở lên: 1,0
Dưới 50% số TTHC thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % số
TTHC mức ñộ 3, 4 có phát sinh hồ sơ x 1,0)/50%
7.2.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC ñược xử lý trực tuyến mức ñộ 3 và 4
Từ 20% số hồ sơ TTHC trở lên: 1,0
Dưới 20% số hồ sơ TTHC thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ %
số hồ sơ x 1.00)/20%
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
công ích (BCCI)
7.3.1 Tỷ lệ hồ sơ TTHC ñược tiếp nhận qua dịch vụ BCCI tại TT PV HCC
Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 1,0
Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0,5
Dưới 10% số hồ sơ: 0
7.3.2 Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC ñược trả qua dịch vụ BCCI tại TT PV HCC
Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 1,0
Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0,5
Dưới 10% số hồ sơ: 0
7.4 Triển khai Văn bản ñiện tử
7.4.1 Tỷ lệ trao ñổi văn bản ñiện tử trên môi trường mạng
7.3

0,5

2
1

1

2
1

1

1
0,5

Từ 90% - 100% văn bản ñiện tử ñược trao ñổi trên môi trường mạng (trừ văn bản
mật): 0,5
Dưới 90% văn bản ñiện tử ñược trao ñổi trên môi trường mạng (trừ văn bản
mật): 0
7.4.2 Tỷ lệ văn bản ñi ñược ký số
Từ 80% - 100% văn bản ñi ñược ký số/tổng số văn bản ñi của ñơn vị: 0,5
Dưới 80% văn bản ñi có chữ ký số: 0

0,5
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7.5

Triển khai Hue-S:
100% công chức, viên chức trong ñơn vị cài ñặt Hue-S: 1,0
Dưới 100% công chức, viên chức trong ñơn vị cài ñặt Hue-S: 0
Triển khai ứng dụng họp thông minh và họp trực tuyến
Triển khai gồm ứng dụng họp thông minh và giải pháp họp trực tuyến: 1
Triển khai một trong hai gồm ứng dụng họp thông minh hoặc giải pháp họp trực
tuyến: 0,5
Chưa triển khai: 0
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy ñịnh
Xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015
100% TTHC ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt ñã ñược công bố: 1,0
Dưới 100% TTHC ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt ñã ñược công bố: 0
Duy trì, cải tiến HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015
Có ñánh giá nội bộ HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và khắc phục những
ñiểm không phù hợp: 0,5
Có họp xem xét lãnh ñạo: 0,25
Có rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật ñã hết hiệu lực: 0,25
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
Thực hiện Công tác quản lý văn bản ñi, văn bản ñến qua Hệ thống Quản lý văn
bản và ñiều hành (QLVB&ðH)
100% văn bản ñược xử lý trên Hệ thống QLVB&ðH: 0,5
Từ 60% ñến dưới 100% văn bản ñược xử lý trên Hệ thống QLVB&ðH: 0,25
Dưới 60% văn bản ñược xử lý trên Hệ thống QLVB&ðH: 0
Lập Danh mục hồ sơ cơ quan
ðã ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, ñơn vị và cập nhật Danh mục trên
Hệ thống QLVB&ðH: 0,5

7.6

7.7
7.7.1

7.7.2

7.8
7.8.1

7.8.2

Lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ nhưng chưa cập nhật Danh mục trên Hệ thống
QLVB&ðH:0,25
Chưa thực hiện: 0
7.8.3 Lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ cơ quan trên Hệ thống QLVB&ðH
ðã lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ cơ quan trên Hệ thống QLVB&ðH: 0,5
Chưa thực hiện: 0
8
ðIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
8.1 Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI)
Kết quả ñánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành (DDCI)
8.2 ðánh giá mức ñộ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS)
8.2.1 Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về TCDV) x 2
8.2.2 Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết
TTHC) x 3
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ðiểm
chuẩn
1

1

2
1

1

1,5
0,5

0,5

0,5
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8.2.3 Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết TTHC
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết
TTHC) x 4
8.2.4 Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết
TTHC) x 4
8.2.5

9

Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan ñến
TTHC
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về tiếp nhận, xử lý
PAKN) x 2
ðiểm ñánh giá của lãnh ñạo UBND tỉnh
TỔNG ðIỂM

ðiểm
chuẩn
4

4

2

10
100
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Phụ lục số 02
BỘ TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2400/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh)
TT
1
1.1
1.1.1

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
CÔNG TÁC CHỈ ðẠO ðIỀU HÀNH CCHC

ðiểm
chuẩn
8

Kế hoạch CCHC

1,5

Ban hành kế hoạch CCHC

0,5

ðạt yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ: 0,5
Không ñạt yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Nội vụ: 0
1.1.2

Mức ñộ hoàn thành kế hoạch CCHC

1

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công
thức: (Tỷ lệ hoàn thành x 1.00)/100%
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
1.2

Thực hiện chế ñộ báo cáo CCHC ñịnh kỳ
Thực hiện ñầy ñủ về số lượng, nội dung và thời hạn theo quy ñịnh: 1,0

1

Thiếu mỗi báo cáo/báo cáo không ñạt yêu cầu hoặc không có phụ lục bị trừ
0,25 ñiểm.
1.3
1.3.1

Công tác kiểm tra CCHC
Tỷ lệ các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã ñược kiểm tra trong năm

1
0,5

Kiểm tra từ 30% số cơ quan, ñơn vị trở lên: 0,5
Kiểm tra từ 20% - dưới 30% số cơ quan, ñơn vị: 0,25
Kiểm tra dưới 20% số cơ quan, ñơn vị: 0
1.3.2

Xử lý các vấn ñề phát hiện qua kiểm tra

0,5

Từ 70% - 100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý/kiến nghị xử lý: 0,5
Dưới 70% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý/kiến nghị xử lý: 0
1.4
1.4.1

Công tác tuyên truyền CCHC
Mức ñộ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC

1,5
0,5

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công
thức: (Tỷ lệ % hoàn thành x 0,5)/100%
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
1.4.2

Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC

1

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng: 0,5
Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức khác: 0,5

1.5

Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính
Có từ 2 sáng kiến hoặc giải pháp mới trở lên: 2,0
Có 1 sáng kiến hoặc giải pháp mới: 1,0
Không có sáng kiến hoặc giải pháp mới: 0

2
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1.6

Thực hiện các nhiệm vụ ñược UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Hoàn thành ñúng tiến ñộ 100% số nhiệm vụ ñược giao trong năm: 1,0
Hoàn thành 100% số nhiệm vụ ñược giao nhưng có nhiệm vụ hoàn thành
muộn so với tiến ñộ: 0,75
Hoàn thành từ 90 - dưới 100% số nhiệm vụ ñược giao: 0,5
Hoàn thành từ 80 - dưới 90% số nhiệm vụ ñược giao: 0,25

2
2.1
2.1.1

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM
PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN
Theo dõi thi hành pháp luật (THPL)
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ban hành Kế hoạch trước ngày 15 tháng 01: 0,5
Ban hành Kế hoạch từ ngày 15 tháng 01 trở ñi: 0,25
Không ban hành Kế hoạch: 0

2.1.2

ðiều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

2.1.3

Tổ chức ñiều tra, khảo sát: 0,5
Không tổ chức ñiều tra khảo sát: 0
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

ðiểm
chuẩn
1

4
2
0,5

0,5

1

Ban hành báo cáo kịp thời (trước ngày 15 tháng 11), có số liệu ñầy ñủ, chính
xác theo quy ñịnh: 1,0

2.2

2.3

3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
3.2.1

Ban hành báo cáo không kịp thời (từ ngày 15 tháng 11 trở ñi) hoặc có số liệu
không ñầy ñủ, không chính xác theo quy ñịnh: 0,5
Không ban hành báo cáo: 0
Xử lý văn bản QPPL sau rà soát
ðầy ñủ, ñúng thời gian: 1,0
Chưa ñầy ñủ hoặc chưa ñúng thời gian: 0,5
Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị
100% văn bản ñược xử lý kịp thời: 1,0
Từ 80% ñến dưới 100% văn bản ñược xử lý kịp thời: 0,5
Dưới 80% văn bản ñược xử lý: 0
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Kiểm soát quy ñịnh thủ tục hành chính (TTHC)
Thực hiện quy ñịnh về ban hành TTHC theo thẩm quyền
Không có TTHC quy ñịnh trái thẩm quyền: 0,5
Có TTHC quy ñịnh trái thẩm quyền: 0
Xử lý các vấn ñề phát hiện qua rà soát TTHC
100% số vấn ñề phát hiện qua rà soát ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
Dưới 100% số vấn ñề phát hiện qua rà soát ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý:0
Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ
ðăng tải công khai TTHC sau khi UBND tỉnh công bố TTHC
ðầy ñủ, kịp thời theo quy ñịnh: 0,5
Không ñầy ñủ hoặc không kịp thời: 0

1

1

15
1
0,5

0,5

3,5
0,5
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Cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã công khai TTHC ñầy ñủ, ñúng
quy ñịnh tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC
100% số cơ quan, ñơn vị: 1,0
Từ 85% - dưới 100% số cơ quan, ñơn vị: 0,5
Từ 70% - dưới 85% số cơ quan, ñơn vị: 0,25
Dưới 70% số cơ quan, ñơn vị: 0
Niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và trên
Cổng/Trang thông tin ñiện tử của ñịa phương

31
ðiểm
chuẩn
1

1

100% TTHC hoặc Quyết ñịnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của
ñơn vị ñược niêm yết, công khai ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh: 1,0
Từ 95% - dưới 100% TTHC hoặc Quyết ñịnh công bố TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết ñược niêm yết, công khai ñúng quy ñịnh: 0,5
Dưới 95% TTHC hoặc Quyết ñịnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
ñược niêm yết, công khai ñúng quy ñịnh: 0
3.2.4

Công khai tiến ñộ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Trang TTðT của
UBND cấp huyện

1

ðã công khai tiến ñộ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên trang TTðT của ñịa
phương: 1,0
Không công khai tiến ñộ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên trang TTðT của
ñịa phương: 0
3.3
3.3.1

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

3

TTHC ñược tiếp nhận, trả kết quả tại TT HCC cấp huyện
100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 1

1

Từ 95% ñến dưới 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp
huyện: 0,5
Dưới 95% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 0
3.3.2

Số TTHC hoặc nhóm TTHC ñược giải quyết theo hình thức liên thông cùng
cấp (UBND huyện - các cơ quan cấp huyện có liên quan)

1

Từ 50 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1,0
Từ 40 - 49 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0,5
Từ 30- 39 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0,25
Dưới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0
3.3.3

Số TTHC hoặc nhóm TTHC ñược giải quyết theo hình thức liên thông giữa
các cấp chính quyền (tỉnh - huyện - xã)
Từ 50 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 1,0
Từ 40 - 49 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0,5
Từ 30- 39 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0,25
Dưới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0

1
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3.4
3.4.1

Cập nhật TTHC trên phần mềm
TTHC ñược TT HCC cập nhật và thiết lập ñúng theo quy trình trên phần mềm
100% TTHC ñược thiết lập ñúng quy trình: 1,0
Từ 95% - dưới 100% TTHC ñược thiết lập ñúng quy trình: 0,5
Dưới 95% TTHC ñược thiết lập ñúng: 0
TTHC ñược tiếp nhận, thẩm ñịnh, giải quyết, trả kết quả tại TT HCC (4 tại chỗ)
Trên 50% số TTHC thực hiện 4 tại chỗ: 1,0
Từ 40 - dưới 50% số TTHC thực hiện 4 tại chỗ: 0,5
Dưới 40% số TTHC thực hiện 4 tại chỗ: 0

3.4.2

3.5
3.5.1

ðiểm
chuẩn
2
1

1

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

4

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do TT HCC cấp huyện tiếp nhận ñược giải quyết ñúng hạn
Từ 95% - dưới 100% số hồ sơ TTHC ñược giải quyết ñúng hạn thì ñiểm ñánh
giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ % hồ sơ ñúng hạn x 2,0)/100%

2

Dưới 95% hồ sơ TTHC trong năm ñược giải quyết ñúng hạn: 0
3.5.2

3.5.3

3.6
3.6.1

3.6.2

4
4.1
4.1.1

Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi ñể xảy ra trễ hẹn trong giải quyết
hồ sơ TTHC
100% số hồ sơ TTHC bị trễ hẹn, chậm giải quyết có văn bản xin lỗi: 1,0
Từ 95% - dưới 100% số hồ sơ TTHC bị trễ hẹn, chậm giải quyết có văn bản
xin lỗi: 0,5
Dưới 95% số hồ sơ TTHC bị trễ hẹn, chậm giải quyết có văn bản xin lỗi: 0
Thực hiện cập nhật, số hóa trên phầm mềm tại TT HCC cấp huyện
100% hồ sơ ñã ñược cập nhật, số hóa trên phần mềm: 1,0
Từ 95% - dưới 100% hồ sơ ñã ñược cập nhật, số hóa trên phần mềm: 0,5
Dưới 95% hồ sơ ñã ñược cập nhật, số hóa trên phần mềm:0
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức ñối với
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện
Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức ñối với TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện
Thực hiện ñúng quy ñịnh: 0,5
Không thực hiện ñúng quy ñịnh: 0
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức ñối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của huyện
100% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1,0
Từ 90% - dưới 100% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
Dưới 90% số PAKN ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Thực hiện quy ñịnh của TW, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy
Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban
chuyên môn cấp huyện
ðúng quy ñịnh: 1,0
Không ñúng quy ñịnh: 0

1

1

1,5
0,5

1

6
3,5
1
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ðiểm
chuẩn

4.1.2

Thực hiện ñúng quy ñịnh về số lượng cấp phó tại các cơ quan hành chính cấp
huyện, xã

1,5

Thực hiện ñúng quy ñịnh về cơ cấu số lượng lãnh ñạo cấp phòng thuộc UBND
cấp huyện: 1,0
Thực hiện ñúng quy ñịnh về cơ cấu số lượng lãnh ñạo UBND cấp xã: 0,5
4.1.3

Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các ñơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

1

ðúng quy ñịnh: 1,0
Không ñúng quy ñịnh: 0
4.2
4.2.1

Thực hiện các quy ñịnh về quản lý biên chế
Thực hiện quy ñịnh về sử dụng biên chế hành chính

1
0,5

ðảm bảo theo quy ñịnh: 0,5

4.2.2

Có sử dụng hợp ñồng lao ñộng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các
vị trí việc làm ñược xác ñịnh là công chức trong các cơ quan hành chính: 0
Thực hiện quy ñịnh về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách
nhà nước trong các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

0,5

ðảm bảo theo quy ñịnh: 0,5
Có sử dụng hợp ñồng lao ñộng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các
vị trí việc làm ñược xác ñịnh là viên chức trong ñơn vị sự nghiệp công lập do
Nhà nước ñảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên: 0
4.3
4.3.1

Thực hiện phân cấp quản lý
Thực hiện các quy ñịnh về phân cấp quản lý do Chính phủ; các bộ, ngành và
UBND tỉnh ban hành

1,5
0,5

Thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh: 0,5
Không thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh: 0
4.3.2

Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ñã
phân cấp cho cấp xã

0,5

Có thực hiện: 0,5
Không thực hiện: 0
4.3.3

5
5.1
5.1.1

Xử lý các vấn ñề về phân cấp phát hiện qua thanh tra, kiểm tra

0,5

100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
Dưới 100% số vấn ñề phát hiện ñược xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
CẢI CÁCH CHẾ ðỘ CÔNG VỤ

11

Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm

3,5

Hoàn thiện ðề án vị trí việc làm, bảng mô tả công việc, khung năng lực trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh hiện hành
Thực hiện ñầy ñủ, ñúng tiến ñộ: 0,5
Chưa thực hiện ñầy ñủ, không ñúng tiến ñộ: 0

0,5
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Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn của UBND cấp huyện bố trí công chức theo
ñúng vị trí việc làm ñược phê duyệt
100% số cơ quan, tổ chức: 1,0
Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0,5
Từ 60% - dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0,25
Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0
Xây dựng bảng mô tả công việc, khung năng lực theo từng vị trí việc làm của
viên chức theo Danh mục vị trí việc làm ñã ñược phê duyệt
Thực hiện ñầy ñủ, ñúng tiến ñộ: 1,0
Chưa thực hiện ñầy ñủ, không ñúng tiến ñộ: 0
Tỷ lệ ñơn vị sự nghiệp thuộc huyện bố trí viên chức theo ñúng vị trí việc làm
ñược phê duyệt
100% số ñơn vị:1,0
Từ 80% - dưới 100% số ñơn vị: 0,5
Từ 60% - dưới 80% số ñơn vị: 0,25
Dưới 60% số ñơn vị: 0
Tuyển dụng công chức, viên chức
Thực hiện quy ñịnh về tuyển dụng công chức tại UBND cấp xã
ðúng quy ñịnh: 0,5
Không ñúng quy ñịnh: 0
Thực hiện quy ñịnh về tuyển dụng viên chức tại các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc
UBND cấp huyện
ðúng quy ñịnh: 0,5
Không ñúng quy ñịnh: 0
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; thực hiện thi hoặc xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền
Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức theo các văn bản của bộ, ngành
ðầy ñủ, ñúng quy ñịnh: 0,5
Không kịp thời hoặc không ñúng quy ñịnh: 0
Thực hiện quy ñịnh về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
ðúng quy ñịnh: 0,5
Không ñúng quy ñịnh: 0
Thực hiện quy ñịnh về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh ñạo tại các phòng,
ban và ñơn vị sự nghiệp trực thuộc
100% số lãnh ñạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện và tương ñương ñược
bổ nhiệm ñúng quy ñịnh: 0,25
100% số lãnh ñạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện và tương ñương ñược
bổ nhiệm lại ñúng quy ñịnh: 0,25
100% số lãnh ñạo cấp phòng thuộc các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc và
tương ñương ñược bổ nhiệm ñúng quy ñịnh: 0,25
100% số lãnh ñạo cấp phòng thuộc các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc và
tương ñương ñược bổ nhiệm lại ñúng quy ñịnh: 0,25

ðiểm
chuẩn
1

1

1

1
0,5

0,5

1
0,5

0,5
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5.5

ðánh giá, phân loại công chức, viên chức
Thực hiện trình tự, thủ tục ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
theo quy ñịnh
ðúng quy ñịnh: 0.5
Không ñúng quy ñịnh: 0

5.5.1

5.5.2

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

35
ðiểm
chuẩn
2
0,5

1

Trong năm không có cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước cấp huyện
bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0,5
Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo
trở lên: 0,5
5.5.3

Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm quản lý
CBCCVC của tỉnh

0,5

ðầy ñủ và ñúng quy ñịnh: 0,5
Thiếu một số nội dung ñược cập nhật trong phần mềm hoặc một số thông tin
cập nhập không chính xác: 0
5.6

Mức ñộ hoàn thành kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

0,5

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì ñiểm ñánh giá là: 0.5
Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0
5.7
5.7.1

Tổ chức bộ máy cấp xã

2

Quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, người hoạt ñộng không chuyên trách ở
cấp xã

1

Số lượng cán bộ và công chức cấp xã ñúng theo quy ñịnh: 0,5

0,5

Số lượng cán bộ hoặc công chức cấp xã không ñúng theo quy ñịnh: 0,25
Bố trí số lượng những người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã ñúng quy
ñịnh: 0,25

5.7.2

6
6.1
6.1.1

Bố trí số lượng những người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã không ñúng
quy ñịnh: 0
100% cán bộ và công chức cấp xã ñạt chuẩn: 0,25
Dưới 100% cán bộ và công chức cấp xã ñạt chuẩn: 0
Sắp xếp, tổ chức hoạt ñộng thôn, tổ dân phố
Thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố: 0,5
Thực hiện quy ñịnh phân loại thôn, tổ dân phố: 0,5
CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
Thực hiện công tác quyết toán ngân sách
Thực hiện chế ñộ công khai quyết toán ngân sách theo quy ñịnh
Công khai ñảm bảo thời gian quy ñịnh: 0,5
Có công khai nhưng không ñảm bảo thời gian quy ñịnh: 0,25
Không công khai: 0

0,25

0,25
1
0,5
0,5
6
1
0,5
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Hồ sơ quyết toán ñảm bảo

ðiểm
chuẩn
0,5

ðúng nội dung, ñầy ñủ mẫu biểu và ñảm bảo thời gian quy ñịnh: 0,5
ðúng nội dung, ñầy ñủ mẫu biểu nhưng không ñảm bảo thời gian quy ñịnh: 0,25
Không ñúng nội dung, mẫu biểu hoặc thời gian quy ñịnh hoặc cả hai: 0
6.2
6.2.1

Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách
Thực hiện giải ngân kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm

1,5
1

ðạt tỷ lệ giải ngân từ 70% trở lên so với kế hoạch ñược giao: 1,0
ðạt tỷ lệ giải ngân từ 50% - dưới 70% so với kế hoạch ñược giao: 0,5
ðạt dưới 50% so với kế hoạch ñược giao: 0
6.2.2

Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính,
ngân sách

0,5

100% số kiến nghị ñược thực hiện: 0,5
Từ 80% - dưới 100% số kiến nghị ñược thực hiện: 0,25
Dưới 80% số kiến nghị ñược thực hiện: 0
6.3
6.3.1

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí
quản lý hành chính tại cơ quan và ñơn vị trực thuộc theo Nghị ñịnh
130/2005/Nð-CP (không tính ñơn vị sự nghiệp công lập)
Báo cáo kết quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

1
0,5

Có báo cáo theo ñúng thời gian quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,5
Có nhưng không ñúng thời gian quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,25
Không có báo cáo: 0
6.3.2

Thu nhập tăng thêm của ñơn vị (TNTT)

0,5

TNTT bình quân tháng từ mức 0,2 lương cơ sở trở lên: 0,5
TNTT bình quân tháng nhỏ hơn mức 0,2 lương cơ sở: 0,25
Không có thu nhập tăng thêm: 0
6.4

Thực hiện chế ñộ tự chủ theo Nghị ñịnh 43/2005/Nð-CP hoặc Nghị ñịnh
16/2005/Nð-CP

1

6.4.1

Báo cáo thực hiện chế ñộ tự chủ theo Nghị ñịnh 43/2005/Nð-CP hoặc Nghị ñịnh
16/2005/Nð-CP ñối với ñơn vị sự nghiệp

0,5

Có báo cáo theo ñúng thời gian quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,5
Có báo cáo nhưng không theo ñúng thời gian quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền:
0,25
Không có báo cáo: 0
6.4.2

Quy ñịnh tiêu chí làm căn cứ chi trả thu nhập
100% ñơn vị SNCL thuộc huyện có quy ñịnh tiêu chí: 0,5
Từ 70% ñến dưới 100% ñơn vị SNCL thuộc huyện có quy ñịnh tiêu chí: 0,25
Dưới 70% ñơn vị SNCL thuộc huyện có quy ñịnh tiêu chí: 0

0,5
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Thực hiện chế ñộ báo cáo về thực hành tiết kiệm

37
ðiểm
chuẩn
0,5

Có báo cáo theo ñúng nội dung, ñầy ñủ mẫu biểu và ñảm bảo thời gian quy ñịnh
của cơ quan có thẩm quyền: 0,5
Có báo cáo theo ñúng nội dung, ñầy ñủ mẫu biểu nhưng không ñảm bảo thời gian
quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền: 0,25
Không ñúng nội dung, mẫu biểu và thời gian quy ñịnh: 0
6.6
6.6.1

6.6.2

7
7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2

7.3
7.3.1

7.3.2

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo
quy ñịnh tại ðiều 7 Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính
Có ban hành: 0,5
Không ban hành: 0
Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
Báo cáo ñầy ñủ, ñảm bảo thời gian quy ñịnh: 0,5
Có báo cáo, nhưng chậm hơn 15 ngày so với quy ñịnh: 0,25
Báo cáo không ñầy ñủ, không thực hiện báo cáo: 0
HIỆN ðẠI HÓA HÀNH CHÍNH
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh
Kế hoạch Ứng dụng CNTT
Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT ñảm bảo quy ñịnh: 0,5
Không ban hành Kế hoạch hoặc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT chậm,
chất lượng hạn chế: 0
Ban hành kế hoạch và triển khai việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Có ban hành kế hoạch: 0,5
Không ban hành kế hoạch: 0
Chuyên mục Chuyển ñổi số trên trang thông tin ñiện tử của ñơn vị
Có chuyên mục và có bài viết: 0,5
Không có chuyên mục: 0
Tỷ lệ hồ sơ TTHC ñược xử lý trực tuyến mức ñộ 3 và 4
Từ 20% số hồ sơ TTHC ñược xử lý mức ñộ 3, 4 trở lên: 1,0
Dưới 20% số hồ sơ TTHC ñược xử lý mức ñộ 3, 4 thì ñiểm ñánh giá ñược tính
theo công thức: (Tỷ lệ % số hồ sơ x 1.00)/20%
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu
chính công ích (BCCI)
Tỷ lệ hồ sơ TTHC ñược tiếp nhận qua dịch vụ BCCI
Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5
Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0.25
Dưới 10% số hồ sơ: 0
Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC ñược trả qua dịch vụ BCCI
Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 0.5
Từ 10% - dưới 15% số hồ sơ: 0.25
Dưới 10% số hồ sơ: 0

1
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Triển khai Văn bản ñiện tử
Tỷ lệ trao ñổi văn bản ñiện tử trên môi trường mạng
Từ 90% - 100% văn bản ñiện tử ñược trao ñổi trên môi trường mạng (trừ
văn bản mật): 1
Dưới 90% văn bản ñiện tử ñược trao ñổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật): 0
Tỷ lệ văn bản ñi ñược ký số
Từ 80% - 100% văn bản ñi ñược ký số/tổng số văn bản ñi của ñơn vị: 1,0
Dưới 80% văn bản ñi có chữ ký số: 0
Triển khai Hue-S
100% cán bộ, công chức, viên chức trong ñơn vị cài ñặt Hue-S: 1,0
Dưới 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ñơn vị cài ñặt Hue-S: 0
Triển khai ứng dụng họp thông minh và họp trực tuyến
Triển khai gồm ứng dụng họp thông minh và giải pháp họp trực tuyến: 1,0
Triển khai một trong hai gồm ứng dụng họp thông minh hoặc giải pháp họp
trực tuyến: 0,5
Chưa triển khai: 0
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy ñịnh
Công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015
100% TTHC ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt ñã ñược công bố: 1,0
Dưới 100% TTHC ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt ñã ñược công bố: 0
Tỷ lệ phòng, ban chuyên môn cấp huyện thực hiện ñúng việc duy trì, cải tiến
ISO 9001 theo quy ñịnh
100% số cơ quan, ñơn vị: 0,5
Dưới 100% số cơ quan, ñơn vị: 0
Tỷ lệ UBND cấp xã thực hiện ñúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy ñịnh
Từ 90% số ñơn vị trở lên: 0,5
Từ 70% - dưới 90% số ñơn vị: 0,25
Dưới 70% số ñơn vị: 0
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
Thực hiện Công tác quản lý văn bản ñi, văn bản ñến qua Hệ thống Quản lý
văn bản và ñiều hành (QLVB&ðH)
100% văn bản ñược xử lý trên Hệ thống QLVB&ðH: 0,5
Từ 60% ñến dưới 100% văn bản ñược xử lý trên Hệ thống QLVB&ðH: 0,25
Dưới 60% văn bản ñược xử lý trên Hệ thống QLVB&ðH: 0
Lập Danh mục hồ sơ cơ quan
ðã ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, ñơn vị và cập nhật Danh mục trên
Hệ thống QLVB&ðH: 0,5
Lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ nhưng chưa cập nhật Danh mục trên Hệ thống
QLVB&ðH:0,25
Chưa thực hiện: 0
Lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ cơ quan trên Hệ thống QLVB&ðH
ðã lập hồ sơ theo Danh mục hồ sơ cơ quan trên Hệ thống QLVB&ðH: 0,5
Chưa thực hiện: 0
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8.1

TÁC ðỘNG CỦA CCHC ðẾN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT-XH
Mức ñộ thu hút ñầu tư của huyện
Cao hơn so với năm trước liền kề:1,0
Bằng so với năm trước liền kề: 0,5
Thấp hơn so với năm trước liền kề: 0
Mức ñộ phát triển doanh nghiệp, HTX và Hộ kinh doanh của huyện
Doanh nghiệp, HTX và Hộ kinh doanh thành lập mới tăng từ 20% trở lên so với
năm trước liền kề: 1,0
Doanh nghiệp, HTX và Hộ kinh doanh thành lập mới tăng từ 10% - dưới 20%
so với năm trước liền kề thì ñiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Tỷ lệ %
DN thành lập mới) x 1.00)/20%
Doanh nghiệp, HTX và Hộ kinh doanh thành lập mới tăng dưới 10% so với
năm trước liền kề: 0
Thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện theo Kế hoạch ñược
HðND tỉnh giao
Thu ñạt chỉ tiêu từ 70% trở lên: 1,0
Thu ñạt chỉ tiêu từ 50% ñến dưới 70%: 0,5
Thu ñạt chỉ tiêu dưới 50%: 0

8.2

8.3

8.4
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9.2.3

9.2.4

9.2.5

10

Mức ñộ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HðND huyện và UBND tỉnh giao
100% chỉ tiêu ñạt và vượt: 1,0
Từ 90% - dưới 100% chỉ tiêu ñạt và vượt: 0,5
Dưới 90% chỉ tiêu ñạt và vượt: 0
ðIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI)
Kết quả ñánh giá năng lực cạnh tranh của UBND cấp huyện (DDCI)
ðánh giá mức ñộ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS)
Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về TCDV) x 2
Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết TTHC
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về tổ chức giải quyết
TTHC) x 3
Chỉ số hài lòng về công chức giải quyết TTHC
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về công chức
giải quyết TTHC) x 4
Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết
TTHC) x 4
Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan ñến TTHC
ðiểm ñánh giá ñược tính theo công thức: (Chỉ số hài lòng về tiếp nhận, xử lý
PAKN) x 2
ðiểm ñánh giá của lãnh ñạo UBND tỉnh
TỔNG ðIỂM
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2021

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế ñối với lĩnh vực xây dựng
nhà ở tư nhân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quá trình
ñô thị hóa ở các trung tâm huyện, thị xã ñã ñạt ñược những thành quả ñáng ghi nhận;
bên cạnh ñó, giai ñoạn 1 việc di dời các hộ dân tại các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu,
Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ, hồ Tịnh Tâm và Trấn Bình ðài kéo theo hoạt ñộng
xây dựng nhà ở tư nhân tăng mạnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh ñã chỉ ñạo Cục Thuế tỉnh
tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế ñối với các công trình xây dựng nhà ở
tư nhân trên ñịa bàn ñã thu ñược nhiều kết quả nhằm góp phần tăng nguồn thu cho
ngân sách nhà nước ở ñịa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả ñạt ñược, quá trình tổ chức thực hiện thu thuế
ñối với hoạt ñộng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn ñến hiệu quả ñạt
ñược chưa cao. ðể tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý thuế xây dựng nhà ở
tư nhân theo các quy ñịnh và chỉ ñạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Quyết ñịnh số
2630/Qð-UBND ngày 19/12/2011, Quyết ñịnh số 65/2020/Qð-UBND ngày 21/12/2020,
Công văn số 3441/UBND-TC ngày 01/6/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng, Giám ñốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ
ñược giao triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Cục Thuế tỉnh
- Tiếp tục hướng dẫn cụ thể các thủ tục kê khai về thuế cho các cá nhân kinh doanh
hoạt ñộng xây dựng nhà ở tư nhân, vừa ñảm bảo ñược công tác quản lý nhà nước về
xây dựng vừa quản lý thu ñúng, thu ñủ và kịp thời thuế trong hoạt ñộng xây dựng nhà ở
tư nhân.
- Chỉ ñạo các Chi cục Thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành
trong công tác quản lý thuế ñối với các cá nhân có ñăng ký kinh doanh xây dựng nhà ở
tư nhân; thường xuyên kiểm tra, xác ñịnh ñầy ñủ, chính xác doanh thu của từng tổ chức,
cá nhân trong hoạt ñộng xây dựng, làm cơ sở tính thuế và tổ chức thu thuế kịp thời
vào ngân sách nhà nước. Các Chi cục Thuế chủ ñộng tham mưu ñưa nội dung các
biện pháp quản lý chống thất thu thuế hoạt ñộng xây dựng nhà ở tư nhân vào
chương trình kiểm tra ñịnh kỳ của Ban Chỉ ñạo chống thất thu thuế và thu hồi nợ thuế
tại ñịa phương.
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- Chủ ñộng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh ñể ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật
về thuế trong hoạt ñộng xây dựng nhà ở tư nhân ñể các chủ ñầu tư xây dựng và các
chủ thầu nhận xây dựng hiểu và tự giác chấp hành.
- Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ ñạo các
xã, phường, thị trấn thực hiện các giải pháp ñể quản lý thu thuế trong hoạt ñộng
xây dựng nhà ở tư nhân có hiệu quả, xử lý vi phạm ñúng quy ñịnh ñối với các trường hợp
vi phạm.
- Căn cứ tình hình thực tiễn thực hiện tại các ñịa phương, ñịnh kỳ phối hợp với
Sở Tài chính, Sở Xây dựng ñể khảo sát, rà soát, xây dựng bảng giá tính thuế ñối với
hoạt ñộng xây dựng nhà ở tư nhân trên ñịa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành
ñể áp dụng thực hiện thống nhất.
2. Thủ trưởng, Giám ñốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong
việc xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành, ñôn ñốc thực hiện nghĩa vụ thuế của
các tổ chức, cá nhân và tiếp tục duy trì Ban Chỉ ñạo chống thất thu, thu hồi nợ ñọng.
Trong ñó:
a) Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các Sở, ngành liên quan
rà soát, bổ sung bảng giá tối thiểu tính Lệ phí trước bạ và tính Thuế thầu xây dựng nhà,
công trình kiến trúc và kinh doanh bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh khi có biến ñộng
tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh.
b) Sở Tài chính
Phối hợp Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh rà soát, bổ sung bảng giá tối thiểu tính
Lệ phí trước bạ và tính Thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh
bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh khi có biến ñộng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành
quy ñịnh.
c) Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao; phối hợp với Cục Thuế tỉnh ñể thông tin,
tuyên truyền, vận ñộng sâu rộng nội dung về nghĩa vụ thuế ñối với hoạt ñộng xây dựng
ñến các tổ chức, cá nhân kinh doanh và mọi tầng lớp nhân dân ñược biết và chấp hành
tốt việc ñăng ký, kê khai, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn
và xử lý các hành vi gian lận, trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước.
d) Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
- Chỉ ñạo các phòng, ban và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp
tổ chức quản lý thu thuế ñúng, ñủ, kịp thời ñối với các tổ chức, cá nhân có kinh doanh
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hành nghề xây dựng nhà ở tư nhân ñúng quy ñịnh của pháp luật. Xử lý nghiêm ñối
với các ñối tượng hành nghề xây dựng mà không thực hiện ñăng ký kinh doanh,
không kê khai nộp thuế hoặc gian lận về thuế trong hoạt ñộng xây dựng nhà tư nhân.
Chỉ ñạo Hội ñồng tư vấn thuế ñiều tra, khảo sát hoạt ñộng xây dựng của các tổ chức,
cá nhân ñể ñưa vào quản lý thu ñúng ñối tượng, ñúng pháp luật thuế nhằm chống thất thu
ngân sách nhà nước.
- Giao nhiệm vụ thu từ hoạt ñộng xây dựng nhà ở tư nhân gắn với nhiệm vụ chi
trong cân ñối ngân sách hàng năm ñối với các xã, phường, thị trấn. Quy ñịnh cụ thể
về thưởng vượt thu ñối với các xã, phường, thị trấn hoàn thành dự toán thu ñối với
khoản thu này nhằm khuyến khích, ñộng viên trong công tác quản lý thu, chống thất thu
ngân sách.
- Chỉ ñạo các ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp với các Chi cục Thuế
thực hiện tốt công tác thu thuế ñối với lĩnh vực này, cụ thể:
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã
và thành phố Huế lập dự toán chi phải gắn với nhiệm vụ thu từ hoạt ñộng xây dựng
nhà ở tư nhân trong cân ñối ngân sách hằng năm ñối với các xã, phường, thị trấn
nhằm thúc ñẩy các ñịa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ñối với
khoản thu này. Cung cấp kịp thời hộ ñăng ký kinh doanh xây dựng nhà ở tư nhân cho
Chi cục Thuế ñể quản lý thuế.
+ Trung tâm hành chính công (Bộ phận cấp phép xây dựng): Cung cấp ñầy ñủ
thông tin về tình hình cấp phép xây dựng cho các Chi cục Thuế ñể phối hợp theo dõi,
giám sát thực hiện việc chấp hành nghĩa vụ thuế; Phối hợp cơ quan thuế trong việc
kiểm tra chấp hành các chính sách về xây dựng và thực hiện nghĩa vụ thuế xây dựng
nhà, công trình trên ñịa bàn.
+ Công an các huyện, thị xã và thành phố Huế: Phối hợp chặt chẽ với Chi cục
Thuế và các ñơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý thu thuế
xây dựng ở nhà tư nhân trên ñịa bàn; chỉ ñạo công an xã, phường, thị trấn phối hợp
với chính quyền ñịa phương trong công tác thu thuế, ñảm bảo an ninh, trật tự trên
ñịa bàn. Phối hợp ñiều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.
3. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng, Giám ñốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh
và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng,
nhiệm vụ ñược giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện
các ñơn vị trực thuộc ñể triển khai có hiệu quả công tác quản lý thu thuế xây dựng
nhà ở tư nhân trên ñịa bàn, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước ở
ñịa phương.
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- Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra tình hình thực hiện và
kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.
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