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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 
 quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2021 

 

   

   Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. 

 

Thực hiện Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2021; Công văn số 
381/SNV&CCHC&VTLT ngày 04/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021; 
Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC quý 

III và phương hướng, nhiệm vụ CCHC quý IV năm 2021, như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 
của UBND huyện Bắc Yên về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà 

nước trên địa bàn huyện năm 2021;  
Số nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đã thực hiện hoàn thành là 21 nhiệm vụ; 

số nhiệm vụ đang triển khai là 29 nhiệm vụ; không có nhiệm vụ quá hạn;  
Trong quý III, UBND huyện đã ban hành 21 văn bản để chỉ đạo, điều hành 

CCHC gồm: 09 Báo cáo, 02 Thông báo, 04 Kế hoạch 05 Quyết định, 01 Nghị quyết. 
Tham mưu ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của 

HĐND huyện Bắc Yên về ẩy mạnh cải cách hành chính huyện Bắc Yên giai đoạn 
2021-2025 

 2. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 29/01/2021 về kiểm 

tra kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2021; Kế hoạch đã xác định cụ thể các 
đơn vị kiểm tra trực tiếp, đơn vị tự kiểm tra, thời gian kiểm tra hoàn thành trong 
Quý III, năm 2021.   

Tính đến 10/9/2021, UBND huyện đã kiểm tra công tác CCHC tại 03 cơ 
quan, 01 UBND xã: Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Văn hóa 

và Thông tin, UBND xã Hang Chú. 

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số số 21/KH-UBND ngày 27/01/2021 về tuyên 
truyền Cải cách hành chính năm 2021 và thực hiện theo kế hoạch đề ra.  
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- Căn cứ hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo 

của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện, các cơ sở xã, thị trấn tuyên truyền 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều 
hình thức.  

- Trong quý III, UBND huyện đã chỉ đạo đăng 25 tin, bài, văn bản tuyên truyền về  
CCHC trên Cổng thông tin điện tử. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC 

1. Cải cách thể chế 

 Trong quý III, UBND huyện xây dựng Kế hoạch và thực hiện điều tra khảo 

sát công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021; Báo 
cáo tổng kết Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về nuôi con nuôi; Báo cáo 

nâng hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng đầu 
năm; Báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ; Báo cáo công tác quản lý xử lý vi phạm hành 
chính 6 tháng đầu năm 2021. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết 

được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10,11Quốc hội khóa XIV; Báo cáo đánh 
giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có 

trách nhiệm tại Việt Nam; Báo cáo 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông 
tin trên địa bàn huyện. 

2. Công tác cải cách TTHC 

2.1. Về cải cách TTHC  

a) Về công khai TTHC: 

UBND huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Quyết định số 
106/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2021 trên địa bàn huyện Bắc Yên. Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo thực hiện rà 
soát, cập nhật quy định mới về TTHC trên các lĩnh vực quản lý thông qua việc xây 

dựng, duy trì HTQLCL theo phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 đúng quy trình 
và quy định, đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với yêu cầu của UBND tỉnh. Tiến hành 

rà soát các quyết định công bố TTHC 02 cấp huyện, xã theo Thông tư 02/2017/TT-
VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm 

soát TTHC. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tiến hành rà soát, đề xuất phân cấp thẩm 

quyền giải quyết TTHC. 

c) Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện : UBND 
huyện đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 5/4/2021 Kế hoạch tổ chức đối 
thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC năm 

2021. Theo đó tổ chức 2 buổi đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và 
giải quyết TTHC. Đến thời điểm báo cáo, UBND huyện không tiếp nhận được đơn 

thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quá trình giải quyết TTHC của 
UBND huyện. 



3 

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một 
cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến: Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn 

trên các lĩnh vực: đất đai, đăng ký kinh doanh, xây dựng, nhà ở, lao động, thương 
binh và xã hội bằng 0%; Tiếp tục xây dựng các TTHC đủ điều kiện được thực hiện 

trực tuyến ở mức độ 3, 4; có tối thiểu 50% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết 
trực tuyến. 

Đối với việc triển khai phần mềm Một cửa điện tử: hiện nay 16/16 xã thị trấn 
của huyện đã sử dụng phần mềm và vận hành ổn định, mang lại nhiều lợi ích thiết 
thực. Bắt đầu triển khai việc số hóa hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm, hình 

thành cơ sở dữ liệu, toàn bộ các hồ sơ đầu vào, đầu ra của TTHC, thuận tiện cho 
quản lý, tra cứu về sau. 

Tiếp tục thực hiện phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả huyện. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai TTHC tại bảng 

niêm yết, chuẩn bị sẵn các loại biểu mẫu, hồ sơ mẫu để tham khảo tạo thuận tiện 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thực hiện 
HTQLCL ISO 9001:2015, đồng bộ với triển khai mô hình Một cửa, Một cửa liên 

thông theo hướng hiện đại. Từng bước tăng cường sự chuyên nghiệp, hiện đại của 
Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, mở rộng cung ứng các dịch vụ công trực tuyến 

cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.  

3.3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

* Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

* Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

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

cấp huyện từ ngày 11/6/2021 đến ngày 10/9/2021 đã tiếp nhận 875 hồ sơ, trong đó: 
Số hồ sơ đã giải quyết: 837 hồ sơ (hồ sơ đã giải quyết sớm hạn: 801 hồ sơ, đúng 

hạn: 35 hồ sơ, quá hạn: 0);  đang giải quyết: 14 hồ sơ, từ chối: 24 hồ sơ. 

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 03: Đã triển khai được 

18 TTHC. Số hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 03 (từ 11/6/2021 đến 
10/9/2021): 66 hồ sơ; đã trả kết quả: 66 hồ sơ. 100% giải quyết sớm hạn hoặc đúng 

hạn. 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích (BCCI). Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ  BCCI là:  
0 hồ sơ. Số hồ sơ TTHC được trả qua dịch vụ BCCI là 56 hồ sơ. 

3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy 

Tham mưu trình 10 Quyết định kiện toàn các ban Chỉ đạo của UBND huyện;  
Tham mưu giải thể phòng Y tế huyện; Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động đối với 

các mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. 
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Ban hành Quyết định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn. Báo cáo đề 

xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. 

Chỉ đạo các cơ quan rà soát, thực hiện quy trình xây dựng Quyết định chức 

năng, nhiệm vụ theo quy định. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

Họp Hội đồng xét nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên cho 58 cán bộ công 
chức viên chức quý II năm 2021; Quyết định nghỉ tinh giản biên chế đợt 2 năm 

2021 cho 01 trường hợp, Thông báo nghỉ tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021 cho 05 
trường hợp. 

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.  

Thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác công vụ 
đối với 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

Tính đến 10/9/2021, đoàn kiểm tra công tác Nội vụ của UBND huyện đã 
kiểm tra công tác Nội vụ đối với 02 cơ quan, 01 UBND xã: Trung tâm Truyền 

thông – Văn hóa huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, UBND 
xã Hang Chú 

5. Cải cách tài chính công 

Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, giám sát việc 

quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân 
sách nhà nước.  

Chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên về công tác CCHC 
như: Thực hiện thông báo kinh phí tự chủ, không tự chủ, kinh phí chi không thường 
xuyên và rút trợ cấp cân đối cấp xã hàng tháng, quý, thực hiện Báo cáo kết quả thu 

ngân sách hàng tháng… 

Về thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013: Đến nay có 

13/13 phòng trực thuộc UBND huyện được giao chế độ tự chủ, đạt 100%; có 6/11 
cơ quan, tổ chức chính trị xã hội được giao chế độ tự chủ, đạt 54,5%. Hầu hết các 

cơ quan, đơn vị được giao tự chủ tài chính đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội 
bộ, quy chế quản lý tài sản, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn… 

 Về thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP: Có 4/4 đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản lý của huyện được giao chế độ tự chủ, đạt 100%. Hiện có 

42/42 trường học đã được giao tự chủ, đạt 100%. Các đơn vị sự nghiệp được giao tự 
chủ đã chủ động sử dụng kinh phí được giao để thực hiện nhiệm vụ, huy động nhân 

dân đóng góp để phát triển hoạt động sự nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang 
thiết bị. 

 Thực hiện Quy chế công khai trong quản lý sử dụng tài sản công, các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức nhà nước phải thực hiện việc công khai, minh bạch theo quy 
định của pháp luật về: Mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; 

quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi… và các tài sản 
khác trong cơ quan, đơn vị. Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm trang thiết bị và tài 

sản theo dự toán được giao, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết 
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bị làm việc theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ và theo các văn bản chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 
ngày 24/02/2011 của Chính phủ tiết kiệm thêm 10% để kiềm chế lạm phát. 

6. Xây dựng chính quyền điện tử 

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. 

Tiếp tục triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, 
viên chức: 100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước huyện, cấp xã được cấp 

và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch điện tử, Tiếp tục triển khai Hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành có hiệu quả trong toàn bộ các cơ quan hành 

chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; thường xuyên rà soát, bổ sung các chức 
năng, nâng cấp hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg 

ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;  

Kết quả thực hiện, như sau:  

- Cấp chứng thư số cho 32 cơ quan, đơn vị, 72 cá nhân;  

- Tổng số đơn vị trực thuộc sử dụng hòm thư công vụ: 58 đơn vị. 

- Dịch vụ công trực tuyến: 

+ Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3: 18 TTHC. 

+ Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4: 0 TTHC. 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích: 

+ Số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua 
dịch vụ BCCI: 01 TTHC. 

+ Số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI: 88 hồ sơ. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Công tác phối hợp thực hiện rà soát các thủ tục hành chính tại một số cơ quan 
chưa cao, người dân và danh nghiệp chưa chú trọng tham gia nhu cầu sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và chuyên mục “Hỏi đáp” qua Cổng thông tin điện tử 
của huyện  

Số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI còn thấp,việc sử dụng 
phần mềm một cửa điện tử để thực hiện TTHC tại một số xã còn hạn chế. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC 03 THÁNG CUỐI NĂM 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 

của UBND huyện Bắc Yên về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà 
nước trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021; nâng cao chất lượng tham mưu xây 
dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa huyện; Triển khai 
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hoàn thành Kế hoạch về kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021. Xây dựng 

Bộ chỉ số CCHC cấp xã. Xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030. 

Thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC, kịp 

thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái 
pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; Chỉ đạo 

đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, 
công bố, công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh; 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan theo hướng dẫn của cấp có 
thầm quyền; Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp; triển khai thực 

hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch; Tham mưu thực 
hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.  

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao nhận thức, tinh 
thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc cho đội ngũ công chức tham mưu, thực hiện 

nhiệm vụ CCHC và công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả huyện, UBND các xã, thị trấn; 

 Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 
17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 
117/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 
các cơ quan nhà nước. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập; 

 Tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý 

ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà 
nước để đảm bảo đủ nguồn, đáp ứng nhu cầu chi của huyện; ứng dụng CNTT trong  

các cơ quan quản lý Nhà nước; Sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý điều hành 
VNPT Ioffice và hộp thư điện tử công vụ trong cơ quan; 

Trên đây là báo cáo công tác CCHC quý III và phương hướng, nhiệm vụ 
CCHC quý IV năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Kỳ 
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