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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III/2022;  

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Quý IV/2022 
____________________________ 

 

           Kính gửi:  

                          - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; 

                          - Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. 

Thực hiện Công văn số 398/SNV-CCHC&VTLT ngày 01 tháng 3 năm 

2022 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC 

định kỳ. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn huyện trong quý III/2022 

và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC do UBND tỉnh giao, UBND 

huyện Mộc Châu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III/2022, 

phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV/2022, cụ thể như sau: 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI 

CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III/2022 (THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI 

CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÁO CÁO) 

Trên cương vị là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Sơn La; 

Chủ tịch UBND huyện đã luôn tích cực, chủ động phối hợp với các thành viên 

trong Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao, đảm bảo đúng thời hạn và nội dung theo yêu cầu như: lập danh sách cán 

bộ, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC 

năm 2022; tổng hợp danh sách phục vụ điều tra chỉ số SIPAS năm 2022; Cử cán 

bộ, công chức tham gia đầy đủ, đúng thành phần 02 lớp tập huấn do tỉnh tổ chức 

(1). Tập huấn công tác CCHC tại tỉnh; (2)  bồi dưỡng, tập huấn công tác PAPI 

năm 2022 được tổ chức tại huyện); tham gia ý kiến vào 07 dự thảo Quyết định, Kế 

hoạch về công tác CCHC của tỉnh; tham dự đầy đủ các cuộc họp CCHC của tỉnh. 

- Trên cương vị là Chủ tịch UBND huyện: Đã tích cực, chủ động trong 

công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

trên địa bàn huyện, hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC đã đề ra. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

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

- Tính từ ngày 05/6/2022 đến ngày 05/9/2022, UBND huyện đã ban hành 07 

văn bản chỉ đạo chung để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.  

- Tổ chức cuộc họp CCHC 8 tháng đầu năm 2022 nhằm đánh giá kết quả đạt 

được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân trong thực hiện; qua đó đề xuất các giải 
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pháp thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải 

cách hành chính 04 tháng cuối năm 2022. Xây dựng Kế hoạch thực hiện đánh giá 

Chỉ số CCHC cấp xã năm 2022. 

2 Về kế hoạch cải cách hành chính 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 

10/01/2022 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 huyện 

Mộc Châu; kết quả: Tính đến thời điểm báo cáo, đã triển khai và hoàn thành 12 

nhiệm vụ; 36 nhiệm vụ đã và đang thực hiện; 21 nhiệm vụ chưa đến thời gian 

thực hiện. 

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính: Từ ngày 10/6/2022 đến 

ngày 09/9/2022, UBND huyện không thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn (chỉ thực hiện kiểm tra hoạt động 

công vụ, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức đối với 02 thị trấn Mộc 

Châu và thị trấn Nông Trường Mộc Châu). 

4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được UBND 

huyện quan tâm thực hiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng 

của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức 01 cuộc 

họp chuyên đề về công tác CCHC; cử 04 công chức tham gia bồi dưỡng tập 

huấn CCHC tại tỉnh; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thực hiện 12 lượt tuyên 

truyền các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính trên sóng phát 

thanh - truyền hình của huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện đăng tải hơn 

140 tin, bài, văn bản về công tác CCHC, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã 

hội trên địa bàn huyện; 100% các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh 

được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao: Trong Quý III năm 2022, UBND huyện được UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao 379 việc, đã hoàn thành 319 việc (100% hoàn thành đúng 

hạn), 60 việc đang thực hiện (chưa đến hạn). 

6. Sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính: Trong quý 

III/2022, huyện chưa có sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện cải cách hành 

chính được UBND tỉnh công nhận. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CCHC 

1. Về cải cách thể chế 

- Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trong quý III/2022, 

UBND huyện ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định quy đinh 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện). Văn bản QPPL được xây 

dựng, ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định.  



 

 

3 

 

- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: ban 

hành 03 văn bản chỉ đạo theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; đề nghị 

các cơ quan, đơn vị thực hiện thu thập, cung cấp thông tin về tình hình thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; xây 

dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2022.   

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: ban hành 

16 văn bản triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; tổ 

chức 20 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại các bản trên địa bàn xã  Chiềng Khừa, 

Tân Lập, Tân Hợp, Nà Mường, Quy Hướng, Hua Păng, Tà Lại, Lóng Sập 

Chiềng Sơn với hơn 1353 lượt người tham dự.  

- Kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Không có 

2. Về cải cách thủ tục hành chính 

- Kết  quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: hiện nay UBND huyện 

đang thực hiện giải quyết TTHC theo các quyết định công bố của UBND tỉnh, 

theo đó đã thực hiện cắt giảm 20% thời gian giải quyết TTHC theo quy định.  

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: Tổng 

số thủ tục hành chính trên địa bàn huyện là 498 thủ tục, trong đó: thủ tục thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc là 285 thủ 

tục, 147 TTHC cấp xã, 66 TTHC đơn vị ngành dọc. 

- 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 Tiếp nhận và Trả kết quả: 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện được bố trí một phòng làm việc riêng 

với diện tích hơn 100m
2
, gồm 10 bàn quầy giao dịch để thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả thủ tục hành theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện và một số đơn vị ngành dọc như: Công an, 

thuế, điện lực, bảo hiểm xã hội. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện được 

trang bị các trang thiết bị hiện đại (phần mềm Một cửa hiện đại, bàn, ghế, máy 

phô tô, máy tính, máy in, máy lấy số tự động...); có 07 công chức, viên chức trực 

tiếp làm việc để thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.  

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC: Trong quý 

III/2022, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ 

phận Một cửa của huyện để thực hiện số hóa hồ sơ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Cử cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tham gia tập 

huấn số hóa hồ sơ TTHC do Chính phủ tổ chức. 

+ Kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 7.721 hồ sơ, số hồ 

sơ đã giải quyết 7.241 hồ sơ (trong đó 7.239 hồ sơ đúng hạn, 02 hồ sơ quá hạn); 

số hồ sơ đang giải quyết: 480 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn). 

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức: 

Không có. 

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: triển khai 
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đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 15/15 xã, thị trấn. Kết quả: Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 15/15 xã, 

thị trấn hoàn thành xuất sắc. 

3. Về 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, đơn vị: Để kịp thời điểu chỉnh chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 108/2020/NĐ-

CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, UBND huyện giao cho các cơ quan chuyên môn chủ 

trì soạn thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với các quy 

định hiện hành, trình phiên họp UBND huyện xem xét, quyết định. Trong Quý 

III/2022, UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Chỉ đạo các xã có bản thực hiện sáp nhập năm 2022 đều đã hoàn thành 

việc xây dựng Đề án sáp nhập, trong đó có 05/06 xã (các xã: Chiềng Hắc, 

Phiêng Luông, Quy Hướng, Tà Lại, Tân Lập) đã hoàn thành việc tổ chức hội 

nghị lấy ý kiến cử tri, đang hoàn thiện các loại biên bản, hồ sơ để trình HĐND 

cùng cấp thông qua Đề án sáp nhập tại kỳ họp gần nhất; còn 01/06 xã (xã 

Chiềng Sơn) đang xây dựng phương án để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối 

với Đề án sáp nhập trong thời gian tới (dự kiến hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri 

chậm nhất ngày 08/9/2022). 

- Tình hình xử lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức:  

+ Theo Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về 

giao biên chế công chức năm 2022, UBND huyện Mộc Châu được giao 88 biên chế 

hành chính, tính đến ngày 06/9/2022, UBND huyện có 87/88 cán bộ, công chức 

đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. 

+ Theo Quyết 3174/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về 

giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, 

huyện Mộc Châu được giao 1971 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập. Tính đến ngày 06/9/2022, tổng số người đang làm việc tại các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc UBND huyện là 1.870 người. 

+ Quyết định nghỉ tinh giản biên chế đợt 2/2022 đối 23 công chức, viên 

chức sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. 

- Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý: UBND huyện thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định về phân cấp quản lí trên tất cả các lĩnh vực được 

giao; chủ động, kịp thời đánh giá tình hình thực hiện phân cấp quản lí trên 

từng lĩnh vực theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành thuộc tỉnh. 

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lí trên các lĩnh vực 
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trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với UBND các xã, thị trấn  trên 

địa bàn huyện. 

4. Cải cách công vụ 

- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức, 

viên chức: UBND huyện tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo Đề 

án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3000/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2021 và Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 22/12/2021. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về cơ cấu và tiêu chuẩn chức 

danh công chức của từng cơ quan, đơn vị; bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công 

chức đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Quyết 

định tuyển dụng 27 viên chức trúng tuyển, tiếp nhận 16 viên chức vào làm việc 

tại các đơn vị trường học; Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định số 

59/2019/NĐ-CP đối với 09 viên chức kế toán ngành Giáo dục - Đào tạo; thực hiện 

điều động đối với 53 viên chức các đơn vị trường học. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện: tổ chức 

bồi dưỡng, tập huấn công tác Nội vụ cho 166 cán bộ, công chức, viên chức; cử 

91 cán bộ, công chức, viên chức huyện tham gia lớp tập huấn nâng cao chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính do Sở Nội vụ tổ chức tại huyện; cử 04 cán bộ, 

công chức tham gia lớp tập huấn CCHC tại tỉnh. Thông báo nhất trí cho 02 công 

chức xã và 110 viên chức các đơn vị trường học đi học nâng cao trình độ. 

5. Cải cách tài chính công 

- Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 

quý II và 6 tháng đầu năm 2022; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chủ 

động tổ chức điều hành dự toán được giao năm 2022, xây dựng phương án tiết 

kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm; Quyết định giao chỉ tiêu 

tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung về quản lý, điều hành ngân sách quý 

III/2022. 

- Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công: Tổng các nguồn vốn đầu tư công 

năm 2022 được giao là: 235.146,083 triệu đồng (trong đó: vốn năm 2022 là 

231.454,0 triệu đồng, vốn chuyển nguồn sang năm 2022 thực hiện là 6.402,083 

triệu đồng). Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo ước đạt 104.631,94 triệu 

đồng, bằng 44,5% kế hoạch vốn được giao. 

- Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước: Thu ngân sách đến 

thời điểm báo cáo đạt 620.613 triệu đồng, bằng 75% dự toán UBND tỉnh giao, 

bằng 65% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn luỹ 

kế 8 tháng đạt 98.814 triệu đồng, bằng 30% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 

21,2% dự toán HĐND huyện giao (thu từ thuế, phí đạt 76.363 triệu đồng, bằng 

72% dự toán tỉnh giao, bằng 66,4% dự toán HĐND huyện giao; Thu tiền sử 

dụng đất đạt 22.451 triệu động, bằng 10% dự toán tỉnh giao, bằng 6,4% dự toán 

HĐND huyện giao).  
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- Việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Trong 

Quý III, huyện không có kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước 

về tài chính, ngân sách phải thực hiện. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, 

trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: đề nghị các cơ quan, đơn vị 

báo cáo hiện trạng, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, 

tổng hợp hoàn thiện Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; đẩy mạnh thực hiện lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng (đảm bảo đạt 

tối thiểu 60%); chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp 

xã, cấp tổ và phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ chuyển đổi số cộng 

đồng và người dân; rà soát, tổng hợp danh ục thủ tục hành chính cần xây dựng 

DVCTT mức độ 4 theo Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND tỉnh trình xin 

kinh phí để triển khai thực hiện; giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến 

cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chuyển 

đổi số năm 2023 được giao chủ trì triển khai thực hiện gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp; cung cấp danh mục thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ 

từ 01/01/2018 đến nay báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm 

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm triển khai thực 

hiện; tổ chức cuộc họp chuyên đề CCHC 8 tháng đầu năm để đánh giá kết quả 

đã đạt được, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện để hoàn thành các chỉ 

tiêu theo kế hoạch đã đề ra. 

- Thường xuyên rà soát công việc và đôn đốc các cơ quan trong thực hiện 

nhiệm vụ; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các 

tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC năm 2022. 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính 

quyền số (tỷ lệ văn bản kí số đạt trên 95%); tăng cường tuyên truyền và hướng 

dẫn người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

2. Những tồn tại, hạn chế  

- Số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 còn ít. 

- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan, đơn vị, UBND 

xã, thị trấn còn chậm, nội dung còn sơ sài do đó khó khăn cho cổng tác tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Nguyên nhân 

- Hiện nay, theo quy định khi người dân thực hiện dịch vụ bưu chính công 

ích phải trả một khoản phí (ngoài tem và phong bì) là 27.000 đồng; người dân 

thực hiện thủ tục hành chính chủ yếu ở trên địa bàn 02 thị trấn và các xã gần nên 
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muốn đến lấy trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; ngoài ra tâm 

lí sợ mất, thất lạc hồ sơ, giấy tờ khi gửi qua dịch vụ bưu chính công ích cũng 

khiến người dân có tâm lí e dè khi thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. Việc 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết hồ sơ TTHC đối 

với nhiều người dân vẫn còn là hình thức mới, khó khăn trong các khâu gửi nhận 

hồ sơ. 

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND các xã, thị trấn 

chưa thật sự quan tâm tới công tác tổng hợp, báo cáo CCHC theo định kỳ; một 

số công chức cấp xã chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

V. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ IV/2022 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch đã đề ra. 

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị 

trong thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo triển khai nhiệm vụ theo đúng thời 

gian quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan Thông tin - Truyền thông tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong thực 

hiện cải cách hành chính.  

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, hoàn thành 100% các nhiệm vụ 

được giao. 

- Hoàn thành 100% Kế hoạch kiểm tra CCHC và hoạt động công vụ năm 2022. 

- Ban hành tiêu chí và thực hiện đánh giá Chỉ số CCHC năm 2022 đối với 

các xã, thị trấn. 

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 

của huyện trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La xem xét, quyết định. 

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tự chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ năm 2022 của UBND huyện trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La xem 

xét, quyết định. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Bưu điện huyện thực hiện tốt công tác điều tra 

xã hội học trong xác định Chỉ số SIPAS năm 2022 và chỉ số CCHC năm 2022 

của huyện. 

2. Triển khai thực hiện các nội dung cụ thể 

2.1. Cải cách thể chế 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công 

tác soạn thảo và ban hành văn bản theo quy định của Nhà nước; tham gia ý kiến 

góp ý có chất lượng vào nội dung dự thảo văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 

xin ý kiến trước khi ban hành. 



 

 

8 

 

- Tiến hành rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

do HĐND, UBND huyện, HĐND, UBND xã ban hành, kịp thời phát hiện những 

nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, 

hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản theo đúng quy định của pháp luật.  

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật; đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa 

bàn huyện, hoàn thành 100% theo Kế hoạch đề ra. 

2.2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát kế hoạch để 

thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp huyện và cấp xã trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Tăng cường 

hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại các xã, thị trấn; đặc biệt là giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm 

một cửa điện tử 3 cấp. Thực hiện tốt công tác đánh giá giải quyết TTHC tại Bộ 

phận Một cửa theo định kỳ. 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC theo Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện 

tử, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết 

nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Quyết định số 468/QĐ-TTg 

ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên 

môn theo đúng quy định hiện hành để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh 

hiện tượng chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn. 

- Triển khai thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng biên chế 

công chức, viên chức; thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện đúng 

các quy định về phân cấp quản lý nhà nước theo các văn bản quy định hiện hành. 

- Tổng hợp hồ sơ, họp xét và đề nghị UBND tỉnh xét tinh giản biên chế 

cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 

2.4. Cải cách công vụ 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức đợt 

2/2022. Xem xét tiếp nhận các viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo vào làm 

việc tại huyện để bổ sung số lượng viên chức đang còn thiếu tại các đơn vị. 

- Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với cán 

bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về công tác 

cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục mở các khóa bồi dưỡng, đào 

tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, kiến thức về quốc phòng - an 

ninh, lý luận chính trị, các lớp đại học tại huyện nhằm nâng cao trình độ, năng 

lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

- Thực hiện tốt các chính sách cải cách tiền lương của nhà nước nhằm tạo 

động lực để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm thực hiện công 

vụ có chất lượng và hiệu quả cao. Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công 

chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã.  

2.5. Cải cách tài chính công 

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật Ngân sách, triển khai thực hiện tốt Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/ND-CP về sửa 

đổi một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính 

phủ; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng Kế hoạch và thực hiện 

kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản 

các xã, đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách năm 2022.  

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thu ngân sách trên địa 

bàn huyện; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch tỉnh giao. 

2.6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số  

 - Tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc trao đổi văn bản điện tử trong xử lý, 

giải quyết công việc, đảm bảo 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước 

dưới dạng điện tử. 

 - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai sử dụng chữ ký số, thực hiện ký 

số văn bản của đơn vị phát hành trực tiếp trên phần mềm quản lý văn bản điều 

hành; chỉ đạo ứng dụng hiệu quả phầm mềm Quản lý văn bản và điều hành 

phiên bản mới 4.0 trong xử lý, giải quyết công việc, tích cực khai thác triệt để 

các tính năng mở rộng của phần mềm; tổng hợp khó khăn, vướng mắc (nếu có) 

trong quá trình sử dụng phiên bản mới đề xuất VNPT Sơn La điều chỉnh cho 

phù hợp.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Bộ phận Một cửa thực hiện tốt cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được Sở 

Thông tin - Truyền thông công bố. 

- Phối hợp với UBND tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông triển khai các 

nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số khi 

được yêu cầu. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐÊ XUẤT: Không  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 
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III/2022; phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV/2022 của UBND 

huyện Mộc Châu./. 
 

   Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Phòng CCHC&VTLT- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV, 08b. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

          
Lê Trọng Bình 
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