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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III,
Phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022
–––––––––––––
Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 02 tháng
6 năm 2022 về việc ban hành quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành
Nội vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La, UBND huyện Quỳnh Nhai báo cáo kết quả thực
hiện công tác CCHC Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022 với
các nội dung sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Đánh giá về các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo
UBND huyện đối với công tác cải cách hành chính
Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành
chính năm 2022. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong
Quý III, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC1. Để
triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính năm
2022 sau kết luận của đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Sơn La, ngày 06/9/2022 UBND
huyện đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về việc khắc phục những tồn
tại, hạn chế sau kết luận của đoàn kiểm tra CCHC năm 2022; Thông báo số
174/TB-UBND ngày 11/9/2022 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc
họp rà soát, đánh giá tiến độ công tác CHCC năm 2022.
2. Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm
Tại Kế hoạch cải cách hành chính huyện năm 2022, đã đề ra 08 nhiệm vụ
trọng tâm, 58 nhiệm vụ cụ thể: Tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xong 27
nhiệm vụ đạt 46.5 %. Các nhiệm vụ còn lại đang rà soát điều chỉnh và tiếp tục
triển khai trong quý IV năm 2022.
2. Về công tác kiểm tra CCHC
Trong quý III thực hiện kiểm tra 03 xã (UBND xã Chiềng Khay, UBND xã
Cà Nàng, UBND xã Mường Chiên) và 04 đơn vị trường học (Trường Mầm non Cà
Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 07/7/2022 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC
năm 2022; Công văn số 1565/UBND-NV ngày 28/7/2022 về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
Công văn số 1775/UBND ngày 22/8/2022 về việc đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện CCHC 1 cửa, 1 cửa liên thông,
kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 7/9/2022 Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch
UBND huyện với tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.
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Nàng; Trường Tiểu học THCS Cà Nàng; Trường Tiểu học THCS Mường Chiên;
Trường Mầm non Mường Chiên). Dự kiến trong tháng 9 kiểm tra xong 05 cơ quan,
đơn vị cấp huyện và hoàn thành kiểm tra các đơn vị trường trước 15/10/2022.
3. Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được UBND huyện
quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày
15/01/2022 về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước huyện
Quỳnh Nhai năm 2022, kết quả: xây dựng 04 tin, bài phát trên sóng phát thanh,
truyền hình huyện; 75 tin trên cổng thông tin điện tử huyện. Đối với cấp xã
thường xuyên tuyên truyền trên sóng phát thanh, nhà văn hóa, xóm, bản.
4. Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao:
Tổng số nhiệm vụ được giao: 175 nhiệm vụ:
Số nhiệm vụ hoàn thành: nhiệm vụ (trong đó số nhiệm vụ đúng hạn: 40
nhiệm vụ).
Số nhiệm vụ chưa hoàn thành: 117 nhiệm vụ (trong đó đang thực hiện
trong hạn 117 nhiệm vụ; số nhiệm vụ chưa hoàn thành ngoài hạn: 0 nhiệm vụ).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
1.1. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về ban
hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ
sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Cqhính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật. Trong quý III không ban hành văn bản quy phạm
pháp luật.
1.2. Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/01/2022 về công tác theo
dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, đến nay Phòng tư pháp huyện đã
tham mưu cho UBND huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo
dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện trong
tháng 9 và tháng 10 năm 2022.
1.3. Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 18/01/2022 thực hiện công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hiện tại Phòng Tư pháp huyện đang tham
mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức hội
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nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 và tổ chức các Hội nghị
tổ chức thực hiện quý IV năm 2022.
Kết quả tổ chức tuyên truyền đối với cấp huyện: Các cơ quan, thành viên
Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện tiếp tục triển khai việc tuyên truyền
theo kế hoạch.
1.4. Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Đang thực hiện quy trình ban hành Quyết định về quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế
hạ tầng; Văn hóa - Thông tin đảm bảo theo quy định tại Nghị định 34/2016/NĐCP của Chính phủ.
2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Tiếp tục chỉ đạo các cơ
quan rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện,
UBND các cấp nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu
chí về sự cần thiết, phù hợp qua đó phát hiện những thủ tục rườm rà, phức tập,
mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc,
kết quả: Qua rà soát không có thủ tục hành chính cần phải đề nghị cấp có thẩm
quyền cắt giảm thủ tục hoặc bãi bỏ; UBND huyện, UBND xã thực hiện nghiêm
túc bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành.
- Công khai Thủ tục hành chính: UBND huyện ban hành 04 Thông báo về
việc công khai Danh mục Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
Nhà nước của các Sở: Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn. Thực hiện công khai thủ tục hành chính và kết quả giải
quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên
Cổng thông tin điện tử của huyện.
- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (Tổng
số TTHC: 430 thủ tục; Số lượng TTHC bao gồm cả TTHC các cơ quan ngành
dọc, cấp huyện 295 thủ tục, cấp xã: 135 thủ tục).
- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:
+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp
xã: Tại bộ một cửa cấp huyện và cấp xã cán bộ, công chức viên chức được phân
công trực đều được trang bị đầy đủ máy tính, máy in và ứng dụng phần mềm
một cửa hiện đại vào giải quyết thủ tục hành chính. Ban hành quy chế hoạt động
của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, quy chế vận hành phần mềm một cửa
hiện đại.
Lũy kế thực hiện tiếp nhận và giải quyết 9 tháng đầu năm tiếp nhận
40.979 lượt hồ sơ (cấp xã 36.168 hồ sơ, cấp huyện 4.811 hồ sơ). Trong quý III
tiếp nhận và giải quyết 14.094 hồ sơ (cấp huyện 1.330 hồ sơ, cấp xã 12.764 hồ
sơ), trong kỳ tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính 763 hồ sơ.
+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan
đến quy định TTHC: UBND huyện và UBND các xã, không nhận được phán ánh kiến
nghị nào của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính.
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+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Cán bộ,
công chức, viên chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã
đều được đánh giá 100% hoàn thành nhiệm vụ.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự
nghiệp công lập: Đang thực hiện quy trình ban hành Quyết định về quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế
hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Văn hóa và Thông tin.
- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và
đơn vị sự nghiệp công lập: Không
- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị;
không có tình trạng bố trí vượt số lượng cấp phó theo quy định. Chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm.
Tổng số lượng biên chế được giao 1.307 người, đang thực hiện 1292 người.
- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước:
Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc phân cấp quản lý theo các văn bản chỉ đạo
của cấp trên. Kết quả: 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện theo đúng
phân cấp của cấp có thẩm quyền.
4. Cải cách chế độ công vụ
- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công
chức, viên chức: Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng đề án vị trí việc làm của
các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt; trên
cơ sở đề án đã được phê duyệt UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt
đề án chi tiết cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.
- Tiếp nhận vào làm công chức, viên chức: Việc thực hiện quy trình tiếp
nhận vào làm công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.
- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công
chức, viên chức: Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành
chính trong thực thi công vụ.
- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức: 02
công chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, 09 công chức, viên chức
bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.
5. Cải cách tài chính công
- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách: Các cơ
quan, đơn vị đã chủ động triển khai công tác quản lý tài chính- ngân sách đảm
bảo theo đúng dự toán.

5
- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: 100% các
cơ quan, đơn vị ban hành quy chế quản lý tài sản công và thực hiện quy chế đảm
bảo theo quy định của Luật quản lý tài sản công.
- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công
lập: 100% các đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định số
60/2021/NĐ-CP của Chính phủ chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật
ngân sách, thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo theo đúng các văn bản
hướng dẫn hiện hành.
6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan
nhà nước đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện kết nối, liên thông
phần mềm quản lý hồ sơ công việc và quản lý văn bản từ huyện đến 11 xã, đạt
100%; 11/11 xã đang vận hành phần mềm một cửa điện tử.
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tới 100% các
cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Cán bộ công chức thường xuyên truy cập và
sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc; Các ứng dụng chuyên ngành được
triển khai có hiệu quả.
Các thông tin hoạt động của huyện, văn bản quy phạm pháp luật, thông tin
chỉ đạo điều hành đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện.
Hệ thống máy tính đã được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc theo mô
hình quản trị tập trung (nhiều máy cấu hình thấp nên không thể cài đặt được theo
quy định); Thực hiện có hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình 3 cấp của tỉnh
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu
chính công ích: Tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện ký thỏa thuận hợp tác
cung ứng dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính”
qua dịch vụ bưu chính công ích.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt tích cực
Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo sát
sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Thủ tục hành chính được
công khai minh bạch về thời gian, phí và lệ phí theo quy định, giảm khâu trung
gian, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian cho tổ chức và công dân. Tinh thần và
thái độ phục vụ của CBCC các cơ quan, đơn vị được nâng lên, chưa phát hiện
tình trạng lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, tiêu cực.
2. Những tồn tại, hạn chế
Việc tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện còn hạn chế.
Chưa kịp thời ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.
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Ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản của một số cơ quan chuyên môn
của huyện và một số xã còn thấp.
Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trên các dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4 và việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính
công ích còn thấp.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ IV
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
về từng nội dung, từng lĩnh vực cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm
người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC.
2. Tổ chức triển khai thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau
kếtluận kiểm tra của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2022
theo kế hoạch.
3. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng, thẩm định
ban hành văn bản quy phạm, pháp luật. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý và
rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.
4. Đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi
quản lý theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công;
tăng cường thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy
định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực
hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
TTHC. Cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức, tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC.
5. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ
máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số
18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW. Thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo
đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Sửa đổi, bổ
sung vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm trong
cơ quan hành chính cấp huyện. Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39- NQ/TW; Nghị định
số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP và Nghị định số
113/2018/NĐ- CP.
6. Tập trung triển khai Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La, giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; triển khai các nhiệm vụ xây dựng
Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP
và Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/6/2020; triển
khai có hiệu quả các biện pháp nâng cao hiệu qủa cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 và 4.
7. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng
đồng bộ, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường đối thoại và hỗ trợ phát
triển doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả
công tác xúc tiến đầu tư; thực hiện tốt “Mục tiêu kép” vừa nỗ lực phòng chống
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dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đầu hoàn
thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2022.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022, UBND huyện Quỳnh Nhai
trân trọng báo cáo./.
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