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KẾ HOẠCH 

Khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ số cải cách hành chính  

năm 2021 của huyện Mộc Châu  

 

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính 
năm 2021 của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

UBND huyện Mộc Châu xây dựng Kế hoạch để phát huy những ưu điểm, khắc 
phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của 

huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém 
trong thực hiện Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của huyện, phấn đấu tiếp 
tục được UBND tỉnh công nhận là huyện dẫn đầu trong khối các huyện, thành 

phố trong thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện 
nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, những tiêu chí b ị trừ điểm, bị 

đánh giá thấp trong thực hiện Chỉ số CCHC năm 2021 của huyện. 

- Nhiệm vụ cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, 

gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. 

- Nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong thực hiện cải cách hành chính 
thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị tham mưu phụ trách. 

II. NỘI DUNG 

1. Phát huy ưu điểm  

- Năm 2021 UBND huyện tiếp tục đứng thứ nhất trong khối các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh với số điểm 93.48 điểm (trong đó: Điểm theo tiêu chí 

đạt 66.02 điểm, điểm điều tra xã hội học đạt 27,05 điểm), đã thể hiện sự nỗ  lực, 

quyết tâm chính trị cao của huyện trong công tác CCHC, nhất là sự đổi mới 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

- CCHC được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải 
cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài 
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chính công; xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử và thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông; tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp 

và nhân dân sản xuất, kinh doanh. Một số lĩnh vực, nội dung thực hiện được 
UBND tỉnh đánh giá cao, đạt điểm cao nhất trong khối các huyện thành phố 
như: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, (2) Công tác cải cách thủ tục hành 

chính, (3) Cải cách tài chính công. 

- Trong năm 2022, tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, thực 

hiện đồng bộ cải cách hành chính trên các lĩnh vực, nội dung công việc, phấn 
đấu tiếp tục duy trì là huyện dẫn đầu khối các huyện, thành phố trong thực hiện 

Chỉ số CCHC. 

2. Những tiêu chí bị trừ điểm trong thực hiện Chỉ số CCHC năm 2021 

- Tiêu chí “Thực hiện đánh giá xếp loại các đơn vị thuộc quyền quản lý”, 
điểm tối đa: 0.5 điểm; huyện đạt 0 điểm (lí do: tại thời điểm đánh giá, chưa 

cung cấp Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, 
đơn vị năm 2021) 

- Tiêu chí “Đánh giá phân loại công chức, viên chức”, điểm tối đa: 2 
điểm; huyện đạt 1 điểm (lí do: có viên chức không hoàn thành nhiệm vụ; tại thời 

điểm đánh giá chưa cung cấp kết luận đánh giá mức độ HTNV của lãnh đạo các 
cơ quan chuyên môn thuộc huyện) 

- Tiêu chí “Ứng dụng công nghệ thông tin”, điểm tối đa: 5.5 điểm; huyện 

đạt 3.95 điểm (lí do: tỷ lệ kí số và lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng 
chưa đảm bảo theo yều) 

- Tiêu chí “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến”, điểm tối đa: 3.5 điểm, 
huyện đạt 3.25 điểm (lí do bị trừ điểm: tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 không đạt theo yêu cầu). 

- Tiêu chí “Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do 

HĐND cấp huyện giao”, điểm tối đa 1 điểm, huyện đạt 0,5 điểm (lí do bị trừ 
điểm: không hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao). 

3. Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao trong thực hiện chỉ số CCHC trong 
năm 2021 

3.1. Nhiệm vụ, giải pháp chung 

Để tiếp tục duy trì là huyện dẫn đầu trong khối các huyện, thành phố trong 
thực hiện Chỉ số CCHC năm 2022 cần có sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của 

tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong thực hiện; triển khai một 
cách đồng bộ, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính; bám sát các tiêu chí, 

tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2022 để kịp thời điều chỉnh, bổ sung 
nhiệm vụ trong thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; đẩy mạnh 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng ngang tầm 
nhiệm vụ thông qua các giải pháp, như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác 

đánh giá năng lực đối với đội ngũ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm túc, chính xác việc đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tương xứng kết quả 
thực hiện nhiệm vụ; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn thi đua khen 
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thưởng với lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ, công chức, viên 
chức có động lực phấn đấu nâng cao phẩm chất, năng lực và hiệu quả giải quyết 

công việc; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị. 

 3.2. Giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí bị trừ điểm 

3.2.1. Đối với tiêu chí “Thực hiện đánh giá xếp loại các đơn vị thuộc 

quyền quản lý”: điểm tối đa: 0.5 điểm; huyện đạt 0 điểm (lí do: tại thời điểm 

đánh giá, chưa cung cấp Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của các cơ quan, đơn vị năm 2021) 

Để khắc phục hạn chế trên, trong năm 2022 chỉ đạo Phòng Nội vụ tham 

mưu cho UBND huyện phối hợp với Huyện ủy trong thực hiện đánh giá, công 
nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị, xã, thị 

trấn đảm bảo đúng thời gian quy định.  

3.2.2. Tiêu chí “Đánh giá phân loại công chức, viên chức”, điểm tối đa: 

2 điểm; huyện đạt 1 điểm (lí do: có viên chức không hoàn thành nhiệm vụ; tại 
thời điểm đánh giá chưa cung cấp kết luận đánh giá mức độ HTNV của lãnh đạo 

các cơ quan chuyên môn thuộc huyện). 

Để khắc phục hạn chế trên, trong năm 2022 tiếp tục tăng cường chỉ đạo 

thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh 
thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra giám sát cán 
bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, 

công chức; Phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy trong thực hiện đánh giá, xếp loại 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị 

trấn đảm bảo đúng thời gian quy định. 

3.2.3. Tiêu chí “Ứng dụng công nghệ thông tin”, điểm tối đa: 5.5 điểm; 

huyện đạt 3.95 điểm (lí do: tỷ lệ kí số và lập hồ sơ công việc trên môi trường 
mạng chưa đảm bảo theo yều) 

Để khắc phục hạn chế trên, trong năm 2022 Phòng Văn hóa và Thông tin 
tăng cường công tham mưu cho UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện kí số văn 

bản và lập hồ sơ trên môi trường mạng; phối hợp với Văn phòng HĐND và 
UBND huyện thống kê tỷ lệ kí số theo tuần để kịp thời đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị thực hiện. 

3.2.4. Tiêu chí “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến”, điểm tối đa: 3.5 

điểm, huyện đạt 3.25 điểm (lí do bị trừ điểm: tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ  công 

trực tuyến mức độ 3, 4 không đạt theo yêu cầu). 

Để khắc phục hạn chế trên, trong năm 2021 Phòng Văn hóa và Thông tin phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, tổng hợp TTHC thực hiện cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông thực 

hiện (trước tiên lựa chọn những TTHC dễ thực hiện, thành phần hồ sơ đơn giản, có 
phát sinh hồ sơ…); cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện 

và các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến (thực hiện trong khi tiếp nhận hồ sơ); 15/15 xã, thị trấn thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 khi nộp hồ sơ lên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả huyện. 



 4 

Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cần đẩy mạnh hơn nữa công 
tác tuyên truyền cải cách hành chính, những thủ tục hành chính đang thực hiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại huyện tới toàn thể nhân dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết và hiểu được những tiện ích của dịch vụ;  

3.2.5. Tiêu chí “Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

do HĐND cấp huyện giao”: lí do bị trừ điểm: không hoàn thành 100% chỉ tiêu 

được giao. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cần phải 
có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trên địa 

bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên đánh giá kết quả 
thực hiện và kịp thời có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Quyết định số 
154/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện về nhiệm vụ giải pháp chủ 

yếu thực hiện kế hoạch phát triển – kinh tế xã hội năm 2022. 

(có biểu phụ lục khắc phục những hạn chế yếu kém trong thực hiện Chỉ số 

CCHC năm 2021 kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 Nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện 

với Chủ tịch UBND huyện định kỳ theo háng quý (cùng thời gian với Báo cáo 
CCHC theo quy định) 

2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị 

2.1. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành 
chính năm 2022 của huyện, đồng thời trực tiếp tham mưu thực hiện công tác chỉ 

đạo, điều hành CCHC; công tác cải cách tổ chức bộ; cải cách công vụ; thực hiện 
khắc phục những hạn chế tại  nội dung II.3.2.1, II.3.2.2 Kế hoạch này.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế của các cơ quan, 
đơn vị, xã, thị trấn theo các nội dung của Kế hoạch này, báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện theo định kỳ. 

2.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; 

thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; niêm yết công khai TTHC theo quy định; 
thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; hướng dẫn các xã, 

thị trấn thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, xã, thị trấn trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác cải cách tài chính 
công; thực hiện khắc phục nội dung II.3.2.5 Kế hoạch này 

2.4. Phòng Văn hóa và Thông tin  
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- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, 
chính quyền số; định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện tại các cơ quan, 

đơn vị, xã, thị trấn. Chủ trì trong tham mưu chỉ đạo thực hiện khắc phục nội dung 
II.3.2.3, II.3.2.4 Kế hoạch này. 

2.5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đầy đủ về TTHC; nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả TTHC; việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3,4; thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 
TTHC tới người dân, tổ chức trên địa bàn huyện biết và thực hiện.     

2.6. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác CCHC năm 2022; hoàn thành 

các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Bộ  
phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ trên phần mềm 

Một cửa điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

Trên đây là Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện 

Chỉ số CCHC năm 2021 của huyện Mộc Châu; UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện (C/đ); 
- Các cơ quan, đơn vị (T/h); 
- UBND các xã, thị trấn (T/h); 
- Lưu: VT, NV (35b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Long Trung Tâm 
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