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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2021,
Phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quí IV năm 2021
–––––––––––––
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Kế hoạch cải
cách hành chính năm 2021. Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai báo cáo công
kết quả thực hiện tác cải cách hành chính quí III năm 2021, phương hướng
nhiệm vụ quí VI năm 2021 như sau:
A. THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU TRÊN LĨNH VỰC ĐƯỢC
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã chấp hành, thực hiện nghiêm
túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc
của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã. Tăng cường
trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo
công tác cải cách hành chính nhà nước; chú trọng việc thường xuyên kiểm tra,
giám sát, đôn đốc việc thực hiện, coi đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết
quả, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, là cơ sở để xem xét thi đua,
khen thưởng và đánh giá công tác cán bộ.
Tiếp tục thực hiện 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; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định
số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực
hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 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 điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong
công tác cải cách Thủ tục hành chính; nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị
quyết số 03-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh Sơn La về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn
2021-2025; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc
triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về đẩy mạnh cải
cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025 ; Kế hoạch số 53KH/HU ngày 29 tháng 3 năm 2021 của huyện ủy Quỳnh Nhai về thực hiện Nghị
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quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy
mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÍ
III NĂM 2021
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CCHC

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày
05/01/2021 về Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021; Kế
hoạch đề ra 7 nhiệm vụ lớn, 75 nhiệm vụ cụ thể và giao cho các cơ quan, đơn vị
triển khai thực hiện.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành
Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30/CTTTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải
quyết TTHC tại các Bộ, Ngành, địa phương; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ -CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính; 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 điện tử giai
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách Thủ tục hành chính;
nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21 tháng 01
năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về đẩy mạnh cải cách hành
chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 77/KH-UBND
ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn
La, giai đoạn 2021-2025 ; Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 29 tháng 3 năm 2021
của huyện ủy Quỳnh Nhai về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày
21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính
nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025.
Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày
31/8/2021 về tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành
chính huyện Quỳnh Nhai, năm 2021; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày
09/7/2021 của UBND huyện về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Kế
hoạch số 226/KH-UBND ngày14/7/2021 của UBND huyện về tập huấn về công
tác cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021; Kế hoạch số 216/KHUBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện về khắc phục tồn tại, hạn chế và cải
thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021; Kế
hoạch số 214/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND huyện về Phát động phong
trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Trên địa bàn huyện” giai đoạn
2021- 2025
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Về tổ chức hội nghị giao ban công tác cải cách hành c hính: Ủy b an
nhân dân huyện tổ chức hội nghị vào Phiên họ p UBND huyện thườ ng kỳ
mỗi tháng một lần.
3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra và kiểm tra công tác cải cách hành
chính trên địa bàn huyện, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số
309/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC
công vụ, công chức, dân chủ, dân vận, công tác thi đua khen thưởng và thực
hiện phân cấp quản lý nhà nước huyện Quỳnh Nhai; Quí III năm 2021 đã kiểm
tra được 07 cuộc kiểm tra theo kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị, UND các xã.
4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được duy trì thường xuyên. Uỷ ban
nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 29/01/2021 của
UBND huyện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai
năm 2021.
Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đã tích cực chủ động trong việc
đưa tin bài về các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong huyện về việc thực
hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính được, Quý III năm 2021 xây dựng và
phát sóng được 10 tin, bài bằng cả hai thứ tiếng (Tiếng phổ thông và tiếng thái)
với tổng số thời lượng bằng 138 phút, tuyên truyền các luật được 04 chuyên mục,
với tổng số thời lượng bằng 126 phút từ đó các văn bản của Chính phủ, của tỉnh
và huyện về công tác cải cách hành chính được tuyên truyền tới đông đảo quần
chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Qua công tác tuyên truyền, đã phản ánh chính
xác, kịp thời những thông tin về tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác
cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2021

1. Cải cách thể chế
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản mới liên quan đến chế
độ chính sách của Nhân dân và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; các Luật,
Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, thứ 11 Quốc hội khóa XIV; tuyên
truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
Triển khai thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, xử lý và rà soát
văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo
dõi thi hành pháp luật trong các Kế hoạch năm 2021; ban hành Kế hoạch điều
tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng
trên địa bàn huyện; tham gia ý kiến với 02 dự thảo Nghị định của Chính phủ và
02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
2. Cải cách thủ tục hành chính
Về cải cách thủ tục hành chính
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Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày
21/01/2021 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn
huyện Quỳnh Nhai năm 2021.
Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, Uỷ
ban nhân dân xã quan tâm duy trì, thực hiện.
Quý III năm 2021, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân các xã đã tiếp nhận và giải
quyết được 18.498 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức công dân, đã giải quyết
18.498 hồ sơ (trong đó cấp xã là 14.583 hồ sơ, cấp huyện 3.911 hồ sơ). Việc
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ
quan đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hồ sơ của tổ chức công
dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Chất lượng giải
quyết công việc cho tổ chức và công dân đã có tiến bộ. Thường xuyên rà soát
các quy trình, thủ tục hành chính đối chiếu với quy định mới của Chính phủ để
kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là ban hành quy trình giải quyết thủ
tục hành chính cho tổ chức, công dân và Doanh nghiệp.
3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày
14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
37/2014/Đ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
4. Xây dựng và nâng cáo chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được
thực hiện đúng quy định, tính đến quí III năm 2021 UBND huyện đã Quyết định
điều động 06 công chức, trong đó cấp huyện 03 người, cấp xã 03 người; chuyển
đổi vị chí công tác 01 đồng chí theo Nghị định 59/2019/BĐ - CP ngày 01/7/2019
của Chính phủ.
Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan hành chính
Nhà nước từ huyện đến xã đã có nhiều chuyển biến tích cực; quy chế làm việc
của các cơ quan, đơn vị được rà soát sửa đổi, bổ sung, cập nhật những quy định
mới, chất lượng tham mưu đề xuất từng bước được nâng lên, cán bộ công chức
chủ động nâng cao hiệu quả công tác để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong
giai đoạn hiện nay.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm
2021 Uỷ ban nhân dân huyện quyết định cử 01 công chức đi đào tạo nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ.
Công tác thi đua khen thưởng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với
cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định. Quý III năm 2021
Chủ tịch UBND huyện khen cho 74 tập thể và 350 cá nhân.
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UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 30/6/2021
về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa
XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo số 166/TB-UBND ngày 02/7/2021 của
UBND huyện về phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chất lượng tham mưu, đề xuất
của các phòng, ban chuyên môn đã có chuyển biến; ý thức, trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
5. Cải cách tài chính công
Thực hiện Nghị quyết số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số
117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số
130/2005/NĐ-CP hàng năm UBND huyện dự toán ngân sách nhà nước cho các
cơ quan, đơn vị đúng quy định, các cơ quan, đơn vị được giao tự chủ đều thực
hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đã
chủ động trong việc sử dụng biên chế, kinh phí tự chủ được giao, công tác
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện quy chế
dân chủ được thực hiện có hiệu quả.
Các đơn vị dự toán đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và tổ chức thực
hiện quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo đúng
quy định của Nhà nước về định mức, tiêu chuẩn và đối tượng thụ hưởng. Việc xây
dựng và kiểm tra, rà soát, điều chỉnh nội dung quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ
quan, đơn vị được thực hiện công khai, minh bạch tại các cuộc họp cán bộ, công
chức, đảm bảo không vi phạm quy định của Nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt
động của mỗi cơ quan, có sự nhất trí cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động. Qua thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị đã quản lý tốt nguồn kinh
phí được giao theo quy định, chủ động tiết kiệm các khoản chi phí hành chính khác,
đảm bảo sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước giao.
6. Hiện đại hoá nền hành chính
Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính
nhà nước. Việc cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách, các văn bản, quy
định, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền, Thực hiện kịp
thời. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đăng ký gói tra cứu thư viện pháp luật.
Cổng thông tin điện tử thường xuyên đăng tải các thông tin chỉ đạo điều
hành của huyện, các hoạt động được cập nhật thường xuyên, các văn bản được
đăng tải kịp thời. Thông tin về tình hình tiến độ giải quyết các hồ sơ của tất cả
các thủ tục hành chính được đăng tải công khai và cập nhật thường xuyên trên
công thôn tin của huyện.
Các cơ quan hành chính của huyện đã thường xuyên sử dụng phần mềm
quản lý văn bản liên thông trong quản lý điều hành và chuyển nhận văn bản điện
tử từ các cơ quan chuyên môn, với các sở ngành của tỉnh, UBND các xã theo
danh mục các văn bản được trao đổi hoàn thành dưới dạng văn bản điện tử áp
dụng trong phần mềm; trên 90% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử
dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý công việc.
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UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phục vụ người dân và doanh nghiệp, Quý III năm 2021 thực hiện 34 thủ tục trực
tuyến mức độ 3 và 4, với 16 hồ sơ phát sinh tiếp nhận trực tuyến, 444 hồ sơ tiếp
nhận trực tiếp. Tính đến ngày 31/8/2021 đạt 47%/ hồ sơ phát sinh.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tiếp tục được
triển khai, duy trì và áp dụng tại các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi
trong giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước.
(có phụ lục biểu kèm theo)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
- Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 đã được UBND huyện
tập trung chỉ đạo thực hiện, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách
hành chính gắn với mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
huyện, công tác cải cách hành chính đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chương
trình công tác cải cách hành chính của huyện và được quán triệt đến toàn thể cán
bộ, công chức cơ quan, từng bước nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,
công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tăng cường thực hiện ở các cơ
quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.
- Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức đã được chú trọng thực hiện.
- Công tác cải cách tài chính công được các cấp các ngành thực hiện
nghiêm túc, công khai, minh bạch và thực hành tiết kiệm, công tác quản lý được
tăng cường, tạo điều kiện để sử dụng có hiệu quả ngân sách.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành;
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được quan tâm thực hiện
và có chuyển biến.
- Công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính được được
UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính theo quy định.
2. Một số hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số hạn chế
- Một số văn bản ban hành chất lượng còn thấp, sai sót về thể thức, nội
dung, thẩm quyền, nhất là ở cấp xã.
- Thực hiện cơ chế một cửa ở một số đơn vị còn hình thức; hướng dẫn thủ
tục hành chính của một số đơn vị, UBND xã chưa cao.
- Thực hiện nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND huyện tại các cơ quan,
đơn vị thực hiện cơ bản đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn chậm tiến độ thực hiện so
với quy định.
2.2. Nguyên nhân
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- Một số ít cơ quan, đơn vị, UBND các xã chưa quyết liệt trong việc lãnh
đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã.
- Một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm chưa cao,
chưa chủ động nghiên cứu, học tập. Việc phối hợp trong giải quyết công việc ở
một số cơ quan chưa hiệu quả.
- Sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp vào công tác
CCHC chưa thường xuyên dẫn đến việc gửi hồ sơ qua mạng và hồ sơ qua bưu
chính công ích còn hạn chế.
3. Bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của Thủ trưởng
đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính; gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng; áp
dụng các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả thực hiện nhất là cải cách
thủ tục hành chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung những thủ
tục hành chính đã được công bố, nhất là ở những lĩnh vực như đất đai, đầu tư, xây
dựng; cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, gây lãng phí; đảm bảo tính minh
bạch, hiệu quả và cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân.
- Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế, thiếu sót
liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa một cửa liên thông hiện đại cấp xã.
- Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan
nhà nước, chú trọng áp dụng các phần mềm tin học vào giải quyết thủ tục hành
chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, quản lý tốt về tài chính. Tiếp tục đẩy mạnh
công tác xã hội hóa các lĩnh vực quản lý nhà nước.
- Tiếp tục triển khai Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày
26/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
Sơn La; Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về
phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công
lập trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông công tác cải
cách hành chính, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện triển khi kế hoạch
tuyên truyền cải cách hành chính thiết thực hiệu quả.
- Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn
vị, kiểm tra cải cách hành chính thường xuyên trong nội bộ để kịp thời đôn đốc,
nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa đúng, chưa tích cực nhiệm vụ cải cách hành
chính theo kế hoạch của UBND huyện.
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC QUÍ IV NĂM 2021

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ -CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021
của Chínhphủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nướcgiai
đoạn 2021-2030.
2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành; Chỉ thị số
26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Nghị quyết số 03-NQ/TU
ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về đẩy
mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025 và các văn
bản của UBND tỉnh về cải cách hành chính.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày
24/5/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt Phương án nâng cao chất lượng
giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã trên địa bàn
huyện Quỳnh Nhai.
4. Tiếp tục chỉ đạo điều hành tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn
huyện; đẩy mạnh công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền cải cách hành chính.
5. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục
hành chính; công tác tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công
chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn huyện.
Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính quí III năm 2021, nhiệm vụ
trọng tâm quí IV năm 2021 của huyện Quỳnh Nhai./.
Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã;
- Lưu VT, NV (Ngự) 40b.
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KT. CHỦ TỊCH
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