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    SỞ GDĐT KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 43/BC-THPT Hòn Đất, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020 

 

Căn cứ công văn số 2553/KH-SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Kiên Giang về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-THPT, ngày 06/01/2020 của trường THPT Hòn 

Đất về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; 

Trường THPT Hòn Đất báo cáo công tác thực hiện cải cách hành chính năm 

2020, gồm các nội dung sau: 

 

I. KẾT QUẢ 

1. Công tác thể chế 

- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và chỉ đạo của 

bộ, ngành, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế theo chương trình 

CCHC của Chính phủ, UBND tỉnh 

 - Nhà trường đã tham mưu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của 

Ngành Giáo dục và Đào tạo; việc triển khai đảm bảo đúng quy trình theo quy định 

của Luật Ban hành VBQPP 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản QPPL. 

2. Cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 

Trong năm 2020 nhà trường đã triển khai một số văn bản như sau:  

+ Nghị định số 61/2018/ND-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;  

+ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngay 23/11/2018 của Văn phòng Chinh 

phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2018/ND-CP của 

Chính phủ; 

+ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng 

cao chất lượng giải quyết TTHC tại các Bộ, ngành, địa phương; đưa 100% TTHC 

vào thực hiện cơ chế một cửa theo quy định; 

+ Nghị định số 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; 

+ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Kiên Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên 

dịa bàn tỉnh Kiên Giang; 

+ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định hành chính; 

+ Nghị dịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính  phủ về việc 

kiểm soát TTHC; 
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+ Nghị dịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số diều của các Nghị định liên quan đến thủ tục kiểm soát thủ tục hành 

chính và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh về kiểm soát TTHC. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 

09/5/2018 thực hiện chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 29/12/2017 của 

Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 105/KH-

UBND ngày 07/6/2018 thực hiện Chương trình hành động số 38- CTr/TU ngày 

11/4/2018 cảa Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

- Có xây dựng quy chế làm việc, trong đó phân công công tác rõ ràng cho các 

thành viên trong nhà trường. Xây dựng nội quy, quy tắc ứng xử của học sinh. 

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ nhà trường, các tổ 

chuyên môn, các bộ phận chức năng trong nhà trường. Xây dựng quy chế phối hợp 

giữa nhà trường với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên theo từng năm học. 

- Nhà trường đã triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/4/2019 của 

UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện Đề án “Xây dựng ván hóa ứng xử trong 

trường học” giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Xây dựng quy tắc ứng xử của CB-GV-NV, thực hiện nếp sống văn hóa, văn 

minh nơi công sở. Đảm bảo không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo 

đức nhà giáo theo quy định tại Thông Tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Qui định qui tắc ứng xử trong cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Không có cán bộ, giáo viên, nhân 

viên sử dụng tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại. Không tuyên truyền và thực 

hiện các hành vi mê tín dị đoan. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên uống rượu, 

bia trong giờ làm việc. Trang phục CB-GV-NV và học sinh gọn gàng, lịch sự; cơ 

quan xanh, sạch, đẹp. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy 

chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết. 

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

 - Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 /NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý và hiệu quả về 

đội ngũ trong nhà trường. 

- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá chuẩn nghề 

nghiệp CBQL, giáo viên theo quy định hiện hành, đảm bảo chính xác, khách quan, 

đúng quy trình, theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc, 

trong đó đề cao việc thực hiện tốt công tác CCHC, có tác dụng động viên đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế. 

- Thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngành công chức đã 

được cấp thẩm quyền phê duyệt gắn với thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 

2016-2021. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao năng 

lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; cử công chức, viên chức 

tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức. 

- Phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm cho giáo viên, nhân viên 

hợp lý, công bằng, dân chủ, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và 
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hoạt động nhà trường. Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy đúng quy định. 

5. Cải cách tài chính công 

- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm 

trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định.  Bảo quản, 

khai thác, sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả và đúng quy định hiện hành. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về qui định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế thực hiện công 

khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/l0/2016 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thực hiện Quy chế công khai tài chính theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ bằng một trong các hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ quan; phát hành ấn phẩm; 

thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

- Thực hiện đúng quy định các khoản thu trong nhà trường.  

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ việc quản lý, sử dụng tài chính, tài 

sản; việc thu, chi trong nhà trường. 

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW 

ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 

26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

- Trên 95% cán bộ, giáo viên thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, giảng dạy. 

- Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động số 64/CTr/TU ngày 

09/9/2015 của Tỉnh ủy Kiên Giang về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 82/KH-

UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ đến giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. 

- Thường xuyên đưa tin, bài viết tuyên truyền về công tác CCHC; cập nhập 

kịp thời TTHC trên Website của đơn vị để cá nhân, tổ chức biết, thực hiện và giám 

sát. 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Thực hiện tốt việc triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai 

đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/201 của Thủ tướng 

Chính phủ về Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020;  

- Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC; kịp thời ban hành kế 

hoạch CCHC; Kế hoạch tuyên truyền CCHC và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tac 

CCHC theo các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC của Trung ương và UBND 

tỉnh mới ban hành. 

II. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ 
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1. Ưu điểm 

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CCHC cụ thể, kịp thời giúp cho 

CCHC tại đơn vị được tiến hành khoa học và hiệu quả. 

- Tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của 

đội ngũ cán bộ, viên chức, người dân về vị trí, tầm quan trọng của CCHC; công tác 

xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc 

giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dân dần đi vào 

nề nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính 

tại đơn vị 

2. Hạn chế 

Hiệu quả trong công tác CCHC của một số cán bộ, công chức, viên chức 

chưa cao. 

3. Kiến nghị: Không 

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020 của 

trường THPT Hòn Đất./. 

 
Nơi nhận 
- Sở GDĐT Kiên Giang (b/c); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đã kí 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 
 


