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Cải cách hành chính 

nhà nước là nhiệm 

vụ của các cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền và của 

cả hệ thống chính trị, 

nhằm làm cho các cơ 

quan hành chính nhà 

nước trong tỉnh hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả hơn, 

phục vụ nhân dân, phục 

vụ yêu cầu phát triển của 

tỉnh Quảng Bình tốt hơn 

trong tình hình mới. Trong 

giai đoạn 2011-2015, dưới 

sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và 

quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp 

chính quyền, công tác cải cách hành chính đạt 

nhiều kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực, 

hoạt động của chính quyền các cấp đi vào nề 

nếp, đúng quy định của pháp luật, khắc phục lối 

làm việc tùy tiện, tác phong làm việc của cán bộ, 

công chức văn minh hơn, biết tiếp thu và tôn 

trọng ý kiến nhân dân, ý thức kỷ luật tốt hơn. 

Về cải cách thể chế, công tác xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được 

đổi mới và nâng cao chất lượng. Việc soạn thảo, 

góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật đảm bảo tuân thủ đúng quy trình. Việc 

xây dựng, ban hành thể chế được chính quyền 

các cấp thực hiện đúng trình tự và thủ tục quy 

định. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng 

Bình thường xuyên chỉ đạo công tác thẩm định, 

kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật, kịp thời phát hiện các văn bản 

ban hành chưa phù hợp với quy định của pháp 

luật và tình hình thực tế địa phương để đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, góp phần hoàn 

thiện thể chế, cơ chế chính sách của địa phương. 

Về cải cách thủ tục hành chính và thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện 

đại, UBND tỉnh Quảng Bình thường xuyên chỉ 

đạo các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh thực 

hiện đúng các quy định về xây dựng thủ tục 

hành chính và đánh giá tác động đối với quy 

định về thủ tục hành chính trong các dự thảo 

văn bản nhằm đảm bảo các thủ tục hành chính 
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được ban hành đáp ứng các tiêu chí về sự cần 

thiết, tính hợp lý và hợp pháp. 

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Quảng Bình 

ban hành 4 quyết định, quy định 27 thủ tục 

hành chính; đã sửa đổi, bổ sung, thay thế 1.216 

thủ tục hành chính; bãi bỏ 379 thủ tục; công bố 

mới 565 thủ tục, giảm tổng số thủ tục hành chính 

được công bố và đang có hiệu lực thi hành trên 

địa bàn tỉnh xuống còn 1.557 thủ tục, trong đó 

cấp tỉnh còn 1.201 thủ tục, cấp huyện còn 199 

thủ tục, cấp xã còn 157 thủ tục. Đồng thời kịp 

thời cập nhật lên cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ 

tục hành chính, cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Quảng Bình và trang thông tin điện tử của các 

sở, ban, ngành có liên quan; chỉ đạo tổ chức niêm 

yết công khai dưới 2 hình thức bắt buộc.

Chất lượng công tác giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 

nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt 

hơn các yêu cầu của cá nhân, tổ chức; tình 

trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ đã giảm hẳn so 

với trước đây. Từ năm 2012 đến tháng 3 năm 

2015, toàn tỉnh tiếp nhận 3.075.186 hồ sơ thủ 

tục hành chính, đã giải quyết 3.039.348 hồ sơ, 

trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn 

chiếm 98,24%.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nước, trên cơ sở rà soát, điều chỉnh chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, 

tỉnh Quảng Bình đã ban hành các quyết định 

triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nước. Hiện nay cấp tỉnh có 19 cơ quan 

chuyên môn, so với giai đoạn 2004-2008 giảm 

7 cơ quan. Có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 

mỗi huyện, thành phố, thị xã có 12 cơ quan. 

Ngoài ra thành lập phòng Dân tộc ở 4 huyện có 

đủ điều kiện theo quy định của Nghị định số 

53/2004/NĐ-CP ngày 18/2/2004 của Chính 

phủ về tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc 

thuộc UBND các cấp. 

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có chuyển 

biến, công tác phân cấp trong quản lý, tuyển 

dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại 

tỉnh Quảng Bình dần đi vào nề nếp; các khâu 

trong quy trình tuyển dụng, chọn lựa, quy 

hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, 

khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng 

quy định của pháp luật. 

Việc thi tuyển công chức triển khai theo 

đúng quy định; đảm bảo tính công khai, công 

bằng, dân chủ. Trong 5 năm, toàn tỉnh Quảng 

Bình đã thực hiện tuyển dụng 367 công chức, 

4.630 viên chức vào làm việc trong bộ máy nhà 

nước; quản lý biên chế của các cấp đảm bảo các 

quy định hiện hành. Đến nay, toàn tỉnh đã được 

giao 24.899 cán bộ, công chức, viên chức 

(trong đó có 1.953 công chức, 22.946 viên 

chức); 600 hợp đồng theo Nghị định 68 của 

Chính phủ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức được chú trọng. Từ năm 2011 

đến nay, tỉnh Quảng Bình đã mở 283 lớp đào 

tạo, bồi dưỡng cho 23.036 lượt cán bộ, công 

chức, viên chức; phê duyệt danh sách bổ sung 

quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức đào 

tạo sau đại học giai đoạn 2011-2015 với tổng 

số quy hoạch là 234 người, trong đó quy hoạch 

đào tạo thạc sĩ 205 người; quy hoạch đào tạo 

tiến sĩ 29 người; đến nay, đã cử 22 người trong 

danh sách quy hoạch đi đào tạo.

Việc tổ chức thi nâng ngạch đối với công 

chức được thực hiện có chất lượng, đảm bảo 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



9

công khai, dân chủ, khách quan. Đã triển khai 

thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý tại Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa 

thành phố Đồng Hới đảm bảo công bằng, 

khách quan. 

Thực hiện chính sách thu hút, đào tạo 

nhân tài giai đoạn 2011-2015, tỉnh Quảng 

Bình đã tổ chức tuyển dụng được 42 sinh viên 

bố trí ở các cơ quan hành chính; chỉ đạo các 

đơn vị, địa phương xét tuyển 57 sinh viên vào 

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp 

tục triển khai tuyển chọn 63 sinh viên tốt 

nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về làm công 

chức xã.

Về cải cách tài chính công, đã triển khai 

thực hiện chỉ đạo công tác cải cách tài chính 

công, tập trung cơ chế khoán biên chế, kinh phí 

hành chính và cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy 

mạnh việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi 

giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn 

thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức 

chi tiêu; tăng cường công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý hành chính, 

ngân sách ở các cấp.

Về hiện đại hóa hành chính, đã chỉ đạo 

triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

lắp đặt và nâng cấp hệ thống mạng LAN và 

đường truyền Internet tốc độ cao cho 100% 

sở, ban, ngành và đơn vị cấp huyện; 98% cán 

bộ, công chức được trang bị máy vi tính; 98% 

sở, ngành, đơn vị cấp huyện đã được kết nối 

mạng số liệu chuyên dùng đảm bảo triển khai 

các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 

hoạt động công vụ. Duy trì vận hành Trung 

tâm Dữ liệu điện tử của tỉnh, tăng cường hiệu 

quả ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành trong hệ thống các cơ quan nhà 

nước, đến nay đã được ứng dụng tại 35 cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành đã kết nối 

liên thông giữa UBND tỉnh với các sở, ngành, 

địa phương và liên thông giữa các sở, ban, 

ngành theo đúng lộ trình gửi, nhận văn bản 

điện tử. Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh 

được đầu tư, nâng cấp, có 3.892 cán bộ, công 

chức (đạt 90%) được cấp địa chỉ thư công vụ. 

Hệ thống giao ban trực tuyến được đầu tư xây 

dựng đã mang lại những hiệu quả nhất định, 

giảm thiểu thời gian và chi phí công tác.

Có thể nói việc triển khai toàn diện, hiệu 

quả công tác cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 

2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc minh bạch và hiệu 

quả nền hành chính công. Nhờ đó, chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI) của tỉnh Quảng Bình đã có 4 năm liên 

tục đứng đầu toàn quốc; chỉ số xếp hạng cải cách 

hành chính cấp tỉnh liên tục tăng qua các năm. 

Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa 

đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn của địa phương, tạo điều kiện thuận 

lợi trong giải quyết các công việc của công dân 

và tổ chức. Tính công khai, minh bạch, dân chủ 

trong hoạt động quản lý nhà nước được nâng lên. 

Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân 

dân, với doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt 

động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục 

vụ ngày càng rõ nét hơn. Môi trường đầu tư kinh 

doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, nhiều 

nhà đầu tư đã đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại 

tỉnh Quảng Bình
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