
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         

Số:        /BC-UBND Bắc Yên, ngày      tháng  6  năm 2021 
  

 
BÁO CÁO 

 Kết quả nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công  
(PAPI) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

 

     

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện nâng 

cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm 2021, 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Ngày 29/01/2021, UBND huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch số 31/KH-

UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021;  Kế 
hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/01/2021 về thực hiện dân chủ trong hoạt động 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện 
năm 2021; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/01/2021 về việc thực hiện công 
tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021; 

Ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc ban hành Kế 
hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện ; Quyết định 

số 2537/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu 
mối thực hiện kiểm soát TTHC huyện Bắc Yên; Công văn số 325/UBND ngày 

04/3/2021 về việc tăng cường cập nhật giải quyết TTHC trên phần mềm Một 
cửa điện tử; Chỉ đạo bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xây dựng quy trình giải 
quyết TTHC, tiến hành niêm yết các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

huyện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Đối với nội dung "Tham gia của người dân ở cấp cơ sở" 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu và thực hiện tốt pháp 
lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn về các nội dung, vấn đề mà người 
dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia hoặc kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện. Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản thực hiện quy chế dân 
chủ trong các cuộc họp, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện QCDC ở cơ 
sở theo Pháp lệnh 34/2007/PB-UBTVQH11, công khai cho nhân dân biết các 

Nghị quyết của HĐND các cấp về những nội dung có liên quan trực tiếp đến 
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người dân; hướng dẫn Nhân dân bàn và quyết định phương thức tham gia thực 
hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn; 

lấy ý kiến tín nhiệm và giới thiệu của cử tri và Nhân dân đối với những người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua đó đã 

giới thiệu được 569 người, để bầu lấy 338 người là đại biểu HĐND cấp xã, giới 
thiệu 40 người đại diện các xã, thị trấn ứng cử để bầu đại biểu HĐND huyện. 

2. Đối với nội dung "Công khai, minh bạch" 

Niêm yết công khai, đầy đủ các khoản thu, chi, sử dụng ngân sách xã, Thị 

trấn tại Nhà văn hóa bản, tiêu khu và Trụ sở UBND các xã, thị trấn đúng theo 
quy định của pháp luật. 

Uỷ ban nhân dân huyện, cấp xã đã thực hiện công khai thông tin các dự án 
đầu tư xây dựng đã được UBND tỉnh, UBND huyện giao cho cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn làm Chủ đầu tư. Nội dung thông tin cần công khai gồm: Tên dự 
án và tên vị trí xây dựng, quy mô công trình, nguồn vốn và tổng mức đầu tư, 

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; Danh sách nhà thầu Tư vấn, Nhà thầu xây lắp; 
phạm vi thi công gói thầu, dự án; thời gian khởi công, hoàn thành; địa chỉ, điện 
thoại liên hệ của các đơn vị tham gia dự án để nhân dân và các tổ chức biết và 

tham gia giám sát. 

Ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND huyện về 

Kế hoạch kiểm soát thu thập tài sản; Thông báo số 25/TB-UBND ngày 
05/3/2021 của UBND huyện về danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

diện kê khai tài sản thu nhập lần đầu, Tổng số cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc diện kê khai tài sản thu nhập lần đầu: 515 người, đã thực hiện kê khai 515 

người. 

3. Đối với nội dung "Trách nhiệm giải trình với người dân"  

Sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 
tiếp xúc cử tri. Tổng số đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri 32/33 đại 

biểu tại 16 điểm, tổng số cử tri tham dự 887 cử tri, qua tiếp xúc có 07 ý kiến 
kiến nghị của cử tri trong đó: 09 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. 

UBND các cấp đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết 

có hiệu quả những vướng mắc của công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021: Tiếp 
công dân 15 lượt người/15 công dân (cấp huyện 01 lượt; cấp xã 14 lượt); Cấp 

huyện đã tiếp nhận 25 đơn, cấp xã, thị trấn tiếp nhận 17 đơn. Kết quả giải quyết 
cấp huyện đã giải quyết 12/25 đơn, cấp xã đã giải quyết 16/17 đơn; 

Đang giải quyết 11 đơn; không giải quyết 03 đơn trong đó: 01 đơn tố cáo 
mạo danh; 01 đơn kiến nghị viết đơn xin rút đơn cấp huyện; 01 đơn cấp xã 

chuyển cơ quan khác giải quyết. 

Kịp thời kiện toàn Ban thanh tra nhân dân; ngay từ đầu năm, Ban thanh tra 

nhân dân đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế 
hoạch hoạt động.  Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức đầu năm, việc thực hiện quy chế chi 
tiêu nội bộ, các chế độ, chính sách trong cơ quan và tổ chức thăm hỏi đoàn viên 
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công đoàn và người thân đoàn viên công đoàn ốm đau bệnh tật và khó khăn 
hoạn nạn. Ở các bản, tiểu khu giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị tổng 

kết năm và việc thực hiện quy chế chi tiêu của bản, tiểu khu; việc mua sắm văn 
phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thăm hỏi các hộ gia đình khó khăn, 

ốm đau, bệnh tật, hiếu hỷ, sinh con, tặng quà Quỹ khuyến học bản, tiểu khu cho 
các cháu học sinh đạt kết quả cao trong học tập. 

4. Đối với nội dung "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công" 

4.1. Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 

07/01/2021 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; 
Quyết đinh số 2357/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND huyện về phê 

duyệt công tác thanh tra năm 2021; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 
19/01/2021, kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2021; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2021 về thực hiện bồi thường Nhà 
nước năm 2021; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2021 về Kế hoạch thực 

hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. 

4.2. Uỷ ban nhân dân huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả 

kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và UBND các xã, Thị trấn. 

Số lượng thủ tục hành chính được xây dựng quy trình và giải quyết theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông: 265 thủ tục cấp huyện, 121 thủ tục cấp xã. 

Số TTHC được đơn vị xây dựng quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành 
chính liên thông: 31 thủ tục; Công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành 

chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả huyện và trên Cổng thông tin điện tử của 
huyện. 

4.3. UBND huyện hiện đang thực hiện quy trình xét tuyển viên chức các 

đơn vị sự nghiệp với 107 chỉ tiêu xét tuyển; Xét chuyển xếp hạng chức danh 

nghề nghiệp cho 08 viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và 08 viên chức 
Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện; Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm hạng 

và xếp lương mới theo Thông tư  01,02,03/2021/TT-BGDĐTngày 02/02/2021 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cán bộ quản lý, giáo viên năm 2021.  

Xét nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên cho 40 cán bộ công chức viên 

chức quý 1 năm 2021; Trình Sở Nội vụ xét duyệt hồ sơ và cấp kinh phí đối với 
09 trường hợp đủ điều kiện nghỉ tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021. 

5. Đối với nội dung "Thủ tục hành chính công" 

5.1. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 

21/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 
trên địa bàn huyện Bắc Yên; Thông báo số 33/TB-UBND ngày 02/4/2021 Công 

bố, niêm yết danh mục TTHC các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
nhà nước cấp huyện, cấp xã của huyện Bắc Yên; Thông báo số 35/UBND ngày 

05/4/2021 Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ Bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Yên; Kế 

hoạch số 95/KH-UBND ngày 05/4/2021 Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với 
tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC năm 2021. Chỉ đạo 



4 

 

 

bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan thực hiện rà soát, xây dựng quy trình giải quyết TTHC, tiến hành 

niêm yết các TTHC tại các cơ quan, đơn vị, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
huyện. Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tại Trụ sở Uỷ ban nhân 
dân các xã, thị trấn và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

5.2. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp.  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Bắc Yên đã ban hành các văn 
bản chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND huyện theo quy 

định. Ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử liên thông để nâng cao tính công 
khai, minh bạch và chất lượng kiểm soát việc giải quyết TTHC của các cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn. Số lượng thủ tục hành chính được xây dựng quy trình và 
giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 265 thủ tục cấp huyện, 121 

thủ tục cấp xã. Số TTHC được đơn vị xây dựng quy chế phối hợp giải quyết thủ 
tục hành chính liên thông: 31 thủ tục.  

Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và thực hiện qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 
07/6/2021) đã tiếp nhận 1256 hồ sơ, trong đó: Đã giải quyết 1211 hồ sơ, đang 

giải quyết 28 hồ sơ, từ chối 17 hồ sơ. 100% hồ sơ được giải quyết sớm và đúng 
hạn. 

Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí công chức có trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách 

nhiệm cao, thái độ, tác phong phục vụ để làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả cấp huyện, bộ phận Một cửa cấp xã để nâng cao chất lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC. 

5.3. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc 
tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; 
không có cán bộ, công chức có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu 

trong quá trình giải quyết TTHC. 

5.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân, tổ chức. Tiếp tục đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 (18 thủ tục). Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3 (Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày 07/06/2021): 109 hồ sơ. Thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với 29 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện. Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp 
nhận qua dịch vụ BCCI là:  59 hồ sơ.  

6. Đối với nội dung "Cung ứng dịch vụ công" 

6.1. Nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập  

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng 
Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành 
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Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện, Ban chỉ đạo 146 huyện và các văn bản có liên quan về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổng số người được rà soát từ ngày 28/4/2021 đến ngày 06/6/2021: 230 
người, đã thực hiện khai báo y tế: 230 trường hợp, trong đó đã cách ly tập trung 

17 trường hợp; cách ly tại nhà 88 người; hướng dẫn, tự theo dõi sức khỏe tại 
nhà, nơi lưu trú 17 người. Tổ chức tiêm Vắc xin Covid-19 theo quy định. 

Bệnh viện đa khoa tổ chức khu vực cách ly với 20 giường bệnh và thành 
lập đội phản ứng nhanh, triển khai phòng chống dịch trong bệnh viện, chuẩn bị 

thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác cách ly và theo dõi bệnh dịch nCoV. 

Trung tâm y tế huyện chỉ đạo các trạm y tế xã tổ chức phun hóa chất khử 

trùng ở 42/42 các trường học trên địa bàn huyện, thành lập 02 đội phản ứng 
nhanh, triển khai đi giám sát và hướng dẫn phòng chống dịch ở các xã, thị trấn, 

chuyển các tài liệu, băng tuyên truyền đến các bản, tiểu khu trong toàn huyện, 
Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống 
dịch trên hệ thống phát thanh huyện, tổ chức xe lưu động tuyên truyền trên dọc 

tuyến đường Quốc lộ và đường đến các xã, thị trấn. 

Tổng số cơ sở sản xuất thực phẩm (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh 

doanh): 11 trong đó tỉnh quản lý 03 cơ sở; 8 cơ sở huyện quản lý; Cơ sở kinh 
doanh thực phẩm 288 cơ sở; Cơ sở dịch vụ ăn uống 74 trong đó tỉnh quản lý 01 

cơ sở; 73 cơ sở huyện quản lý; Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 15 cơ sở; 
Bếp ăn tập thể 34 trong đó tỉnh quản lý 18; Tuyến huyện quản lý 16; 

Tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng VSATTP trên địa bàn huyện. Kết quả 
số cơ sở được kiểm tra 83, trong đó cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm 05; cơ sở 

kinh doanh thực phẩm 56; cơ sở dịch vụ ăn uống 18; Bếp ăn tập thể 04 Số cơ sở 
đảm bảo về chất lượng VSATTP 80.  

Hoạt động cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP 07 cơ sở, 05 cơ sở cấp 
mới; 02 cơ sở cấp lại.  Trong 6 tháng đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục 23 buổi 
cho 686 lượt người, với các nội dung: Tuyên truyền sử dụng thực phẩm và chế 

biến thực phẩm an toàn cho cộng đồng. Pát thanh lao, đài, tin, bài phóng sự 37; 
Phát tờ rơi 1990 tờ; Phát Băng, đĩa hình, đĩa âm 108 cho các xã. 

Quản lý Y, Dược: Tổng số cơ sở hành nghề Y tư nhân 5; kinh doanh Dược 
12 cơ sở. 

Tổ chức kiểm tra giám sát: Đoàn liên ngành huyện phối hợp với đoàn liên 
ngành Sở Y tế tiến hành kiểm tra 05 cơ sở hành nghề Y tư nhân theo Quyết định 

số 346/QĐ-SYT ngày 09/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc thành lập đoàn 
kiểm tra chuyên đề về hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở 

khám bệnh tư nhân trên địa bàn huyện của Sở Y tế. Thực hiện Công 1165/SYT-
NVD ngày 01/6/2021 của Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc thông báo 

thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo bộ phận Văn 
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phòng HĐND và UBND phụ trách lĩnh vực Y, dược trên địa bàn phối hợp với 
Trung tâm Y tế huyện kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.  

6.2. Cải thiện chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học công lập  

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, UBND huyện chỉ đạo phòng Giáo dục và 

Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán 
bộ, giáo viên; Chỉ đạo các trường xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cử cán bộ, 
giáo viên cốt cán tham dự lớp tập huấn chuyên môn do Sở, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức đúng quy định.  

Chuẩn bị tổ chức các hội thi tạo cơ hội để các giáo viên giao lưu học hỏi, 

nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, khẳng định trình độ kiến thức 
và bản lĩnh nghề nghiệp, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệp trong công tác 

giảng dạy. Cử đội tuyển gồm 12 giáo viên tham dự Hội thi giáo viên tiểu học 
dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021, kết quả có 12 giáo viên đạt danh hiệu 

Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp 
huyện, kết quả có 26/32 giáo viên dự thi đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện.  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS 

cấp tỉnh cho 51 học sinh, kết quả có 09 học sinh đạt giải (01 giải nhì, 8 giải 
khuyến khích); Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học với 4 dự 

án tham dự, kết quả có 02 dự án đạt giải tiềm năng. 

Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng 

dạy và học. Tăng cường tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực 
học sinh. Tăng cường thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong 

trào dạy bù đắp kiến thức cho học sinh, …  

Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện nghỉ học phòng tránh dịch covid 19 

theo chỉ đạo của tỉnh. Trong thời gian nghỉ, các trường đã chủ động phối hợp với 
các cơ quan chức năng tổ chức phun phong dịch trong tất cả các trường, điểm 

trường;  chỉ đạo các trường chủ động sử dụng các kênh dạy học trực tuyến để 
giao bài, kiểm tra việc tự học của học sinh tại nhà. 

6.3. Đối với công tác về lao động, việc làm: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 

Lao động Thương binh và Xã huyện  phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các 
xã, thị trấn làm tốt công tác thống kê nguồn nhân lực, tổ chức giới thiệu việc làm 

cho người lao động, trong đó: 

Về công tác thống kê nguồn nhân lực: Tổng số lao động trong độ tuổi lao 

động là 40.154 người, trong đó thành thị là 3.310 người, nông thôn là 36.844 
người, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 44,2%; Cơ cấu lao động: Số lao động làm việc 

trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản là 29.995 người chiếm tỷ lệ 74,7%, công 
nghiệp và xây dựng là 402 người, chiếm tỷ lệ 1%, dịch vụ là 1.204 người chiếm tỷ 

lệ 3%, ngành khác là 8.533 người chiếm tỷ lệ 21,3%.  

Về công tác giới thiệu việc làm: UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động 

TBXH huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ 
chức 06 Hội nghị tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm 
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việc tại các công ty ngoài huyện, ngoài tỉnh, cung cấp thông tin về nguồn lao động 
cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động. Đến thời điểm báo cáo số lao 

động có việc làm mới là 600 người. 

6.4. Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản 

Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La và Sở Công 
Thương cấp điện cho 09 bản chưa có điện thuộc địa bàn 02 xã Phiêng Ban; Phiêng 

Côn. Đến hết Quý II/2020, tổng số hộ sử dụng điện an toàn trên địa bàn huyện lên 
95%. 

6.5. Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư 

Tổ chức 03 buổi tuyên truyền miệng Luật giao thông đường bộ với 700 

lượt giáo viên, học sinh tham gia; 02 tuyên truyền Luật giao thông nội địa với 45 
lượt người điều khiển phương tiện tham gia. 

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, đã 
phát hiện và xử lý 12 vụ liên quan đến trật tự xã hội. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện đề án truyền thông về phát triển 

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, duy trì phát huy hiệu quả 

hoạt động của 1.041“Nhóm liên gia tự quản ” về an ninh, trật tự 103 tổ An 

ninh nhân dân; 103 tổ hòa giải. Tích cực và chủ động huy động sức mạnh 

của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội 

phạm. 

6.6.Nội dung “Quản trị môi trường” 

Tăng cường kiểm tra, giám sát các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong 
việc thực hiện nghĩa vụ bản vệ môi trường; Duy trì vệ sinh đường thị trấn ban 
ngày bằng thủ công và công tác quét, gom rác đường phố, quét đường bằng thủ 

công.  

6.7. Nội dung Quản trị điện tử 

 Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết và 

sử dụng Cổng thông tin điện tử của huyện trong việc tìm hiểu những chính sách, 
pháp luật của huyện đối với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân và các dịch vụ 

công trực tuyến nhiều hơn; Triển khai vận hành các hệ thống thông tin Mạng 
truyền số liệu chuyên dùng, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật tại các 

đơn vị xã bao gồm: Nâng cấp, bổ sung máy tính, máy in, máy quét và các máy 
tính chuyên dùng theo các đặc thù cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ đối với cơ 

quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.  

2. Niêm yết công khai, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và 
khung giá đất tại các khu vực quy hoạch. Thông báo cụ thể về mục đích sử dụng 

đất, mức giá đền bù khi thu hồi đất tại địa phương công khai cho dân biết và tổ 
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chức lấy ý kiến nhân dân tại nơi có đất. 

3. Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt việc giải 

trình với người dân khi người dân yêu cầu. Thường xuyên tổ chức tốt việc tiếp 
công dân, đối thoại với người dân. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng 

mắc của nhân dân và thực hiện tốt công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo của 
công dân. 

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám 
sát đầu tư cộng đồng tại các xã, thị trấn theo hướng: Tổ chức các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân huyện về 
việc việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò giám 
sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm 
của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình 

phụ trách. Thực hiện Chương trình khảo sát, giám sát năm 2021 đã ban hành 
theo Kế hoạch. 

6. Kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính và việc tiếp nhận hồ sơ hành chính cho tổ chức công dân tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả. Công khai đầy đủ quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, 
công chức giải quyết, phí, lệ phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên 

Trang thông tin điện tử của huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cá 
nhân, tổ chức biết và cùng thực hiện giám sát. Thực hiện việc rà soát, công bố 

công khai các thủ tục hành chính, kiến nghị cắt giảm các thủ tục hành chính 
rườm rà, không cần thiết theo Kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm.  

7. Thực hiện nghiêm túc, công khai quy trình tuyển dụng viên chức, công 
chức cấp xã trên địa bàn huyện.  

 8. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "một cửa hiện đại" tại các xã.  

9. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập. Thực 
hiện nhanh gọn, giảm phiền hà trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho 

người dân khi đến các cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh và điều trị. Thực 
hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế. 

 10. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học; hoàn 
thành đề án kiên cố hóa trường lớp học đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng 

đội ngũ giáo viên cả về năng lực, kỹ năng giảng dạy và phẩm chất đạo đức và 
chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp. 

11. Tiếp tục cải thiện kết cấu hạ tầng: Nâng cấp lưới điện nhằm đảm bảo 
cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và điện phục vụ sinh hoạt của 

người dân trên địa bàn huyện; tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn 
từ các nguồn điện. Từng bước thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông 
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nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của nhân dân. Tiếp tục 
thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo Chương trình mục tiêu 

quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thực hiện tốt dịch vụ 
thu gom, xử lý rác thải, nước thải ở các khu vực, địa bàn dân cư. 

12. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 
quốc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ liên gia tự quản, không để 

xảy ra tình trạng mất trật tự, an ninh tại địa phương. 

13. Kiểm tra, giám sát các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong việc 

thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường. 

 Trên đây là báo cáo về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính 

công (PAPI) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của 
UBND huyện Bắc Yên./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Sơn La; 
- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; 
- T.T Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; 
- Các phòng ban thuộc UBND huyện; 
- Trung tâm Truyền thông - VH; 
- Cổng TT-ĐT huyện; 
-  UBND các xã, Thị trấn; 

- Lưu: VT, PNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Kỳ 
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