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Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại Văn bản số 492/PNV-CCHC ngày

02/11/2022 về việc đề nghị ban hành văn bản đôn đốc triển khai việc thực hiện
các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index) cấp huyện năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện tại cơ bản các cơ quan, đơn vị đã triển khai và

thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm
vụ được giao chưa triển khai thực hiện tốt. Nhằm đảm bảo nhiệm vụ nâng cao chỉ

số CCHC cấp huyện năm 2022 theo đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện chỉ

đạ thực hiện như sau:

1. Đối với các cơ quan được giao phụ trách các tiêu chí, tiêu chí thành

phần của Bộ Chỉ số CCHC huyện, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chủ động rà soát và khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay các

nhiệm vụ chưa thực hiện hoặc đã thực hiện rồi nhưng chưa đảm bảo theo quy
định. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả xếp loại chỉ số

CCHC, xếp loại UBND huyện năm 2022 đối với nội dung đơn vị phụ trách.

- Chủ động scan các tài liệu kiểm chứng của các tiêu chí, tiêu chí thành

phần thuộc các lĩnh vực CCHC của huyện thuộc đơn vị mình phụ trách để phục
vụ công tác chấm điểm bộ chỉ số CCHC của huyện năm 2022.

- Khẩn trương đưa ra giải pháp khắc phục và bổ sung tài liệu kiểm chứng
(đặc biệt là những điểm đã bị mất trong năm 2021 và dự kiến sẽ bị mất điểm
trong 9 tháng đầu năm 2022) theo lĩnh vực thuộc đơn vị mình phân công phụ

trách để khắc phục các hạn chế nhằm tăng điểm chỉ số CCHC năm 2022 cho
huyện. (Nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần dự kiến mất điểm trong 9 tháng

đầu năm 2022 kèm theo).

2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện và các đơn vị liên

quan đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc mất điểm của các tiêu chí,

tiêu chí thành phần liên quan đến ứng dụng CNTT trong CCHC của huyện. 

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện

Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan đưa ra giải pháp nhằm khắc phục
tối đa những nội dung dự kiến bị trừ điểm 9 tháng đầu năm 2022. Đôn đốc các cơ

quan đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
(Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ được giao trong năm 2022) để đạt
điểm tối đa.
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4. Giao phòng Nội vụ

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện
các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bộ chỉ số CCHC của huyện. Tổng hợp
kết quả thực hiện bộ chỉ số CCHC của huyện báo cáo BCĐ Cải cách hành chính

huyện; căn cứ kết quả thực hiện để xem xét việc đánh giá cuối năm và xét khen
thưởng năm 2022 theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện khẩn trương
phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Phương
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PHỤ LỤC

Những nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc Bộ chỉ số CCHC

cấp huyện dự kiến bị mất điểm 9 tháng đầu năm 2022

- Lĩnh vực 1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: điểm tự
chấm đạt 10/13 điểm. 03 điểm chưa đạt, cụ thể như sau:

+ 01 điểm Mục 1.1.3 về Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC, lý do: Cuối
năm đánh giá.

+ 0,5 điểm Mục 1.2.3 Báo cáo đánh giá nâng cao chỉ số CCHC
(PARINDEX) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI),
lý do: Cuối năm báo cáo.

+ 0,5 điểm Mục 1.6.1 Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giao, lý do trong 09 tháng đầu năm có 17 nội dung công việc quá hạn
(Phòng Tài chính-Kế hoạch: 08; Phòng NN&PTNT: 01; Phòng KT&HT: 02;
Phòng TN&MT: 02; Trung tâm Y tế huyện: 01 và Công an huyện: 03). Các cơ

quan, đơn vị để xảy ra chậm muộn giải trình và có phương hướng nhiệm vụ

cụ thể để khắc phục trong 9 tháng cuối năm.

+ 0.5 điểm Mục 1.6.2 Có văn bản nhắc nhở, phê bình của UBND tỉnh, Chủ

tịch UBND tỉnh, lý do: Có 01 Văn bản của UBND tỉnh nhắc nhở (Văn bản
4010/UBND-KT ngày 29/8/2022 do Phòng TN&MT tham mưu).

+ 0.5 điểm Mục 1.7.1 Bố trí kinh phí cho công tác CCHC của huyện, thị

xã, thành phố, lý do: tính đến thời điểm UBND huyện đã thực hiện cấp 30/100tr
theo kế hoạch của tỉnh. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện
cân đối ngân sách cấp bổ sung kinh phí phục vụ CCHC 3 tháng cuối đảm
bảo theo quy định.

- Lĩnh vực 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
tại huyện: điểm tự chấm đạt 7,5/8,5 điểm. 01 điểm chưa thực hiện chấm được ở
Mục 2.4 Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của huyện,
thị xã, thành phố mục này phải cuối năm mới đánh giá được.

- Lĩnh vực 3. Cải cách thủ tục hành chính: điểm tự chấm đạt 10,95/11
điểm. Trừ 0,05 điểm do tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn không đạt 100%
(Cấp huyện: 574/596=96,3%; Cấp xã: 22.855/23.067=99,1%).

Qua theo dõi đánh giá của UBND tỉnh và UBND huyện trong 9 tháng đầu
năm năm 2022 toàn huyện có 234 hồ sơ trễ hạn, trong đó cấp huyện 22 HS (lĩnh
vực Lao động (04HS), TN&MT (13HS), TC-KH (05HS); cấp xã 212 HS (Nậm
Xé: 04; Nậm Xây: 01; Nậm Chày: 13; Tân Thượng: 02; Võ Lao: 01; Làng

Giàng: 01, Hoà Mạc: 02, Khánh Yên Hạ: 05, , Liêm Phú: 22; Dương Quỳ: 05;
TT Khánh Yên: 01; Khánh Yên Thượng: 17; Nậm Tha: 03; Chiềng Ken: 06; Nậm
Mả: 123; Khánh Yên Trung: 03; Thẳm Dương: 02; Sơn Thuỷ: 01. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tham mưu cho UBND huyện họp bộ

phận một cửa và yêu cầu các cơ quan rà soát TTHC gửi các quy trình và quyết
định công bố về Văn phòng HĐND&UBND huyện (Chuyên viên phụ trách

CNTT Văn phòng HĐND&UBND huyện hoàn thiện). Việc tổ chức kiểm tra
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CBCC tại bộ phận một cửa các cấp VP HĐND&UBND huyện chủ động và phối
hợp cùng Phòng Nội vụ kiểm tra toàn diện công tác CCHC theo kế hoạch huyện
đã xây dựng.

- Lĩnh vực 4. Cải cách tổ chức bộ máy: điểm tự chấm đạt 6,5/6,5 điểm.

- Lĩnh vực 5. Cải cách chế độ công vụ: điểm tự chấm đạt 6,25 điểm/9
điểm. Trách nhiệm tham mưu thuộc Phòng Nội vụ. 2,75 điểm chưa thực hiện
chấm được, cụ thể như sau:

+ 0,5 điểm Mục 5.4.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ,
công chức, viên chức. Trong 9 tháng đầu năm 2022 hiện đã có 19 CB, CC, VC bị

xem xét và xử lý kỷ luật (Trong đó CB, CC cấp xã 11 người, viên chức SNGD 08
người).

+ 01 điểm Mục 5.6 Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ, công chức, viên chức. Nội dung này Cuối năm đánh giá.

+ 0,5 điểm Mục 5.7.1: Tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn (chuẩn về chuyên môn,

nghiệp vụ): Hiện nay trên địa bàn huyện tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn đạt là 212/216
đạt: 98,1%; 04 CT Hội cựu CB chưa qua đào tạo trong đó 03 đang đi học đại
học, 01 cán bộ hưu vừa phê chuẩn T4/2022).

+ 0,25 điểm Mục 5.7.2: Tỷ lệ cán bộ cấp xã có trình độ đại học. Hiện nay
trên địa bàn huyện tỷ lệ cán bộ xã có trình độ đại học đạt là 182/216 đạt 84,3%
chưa đạt 100% nên không được điểm tối đa; 

+ 0,5 điểm Mục 5.7.5: Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng về

chuyên môn, nghiệp vụ trong năm. Nội dung này cuối năm mới thực hiện đánh

giá được vì hiện nay UBND tỉnh và huyện đang thực hiện mở các lớp bồi dưỡng.

- Lĩnh vực 6. Cải cách tài chính công: điểm tự chấm đạt 8,25/9 điểm.
Trách nhiệm tham mưu thuộc Phòng Tài chính-Kế hoạch. Tính đến thời điểm
hiện tại đang bị mất 0,75 điểm, cụ thể như sau:

+ 0,25 điểm Mục 6.2.6: Tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong 9
tháng đầu năm trên địa bàn huyện không có thêm 01 đơn vị tự đảm chi thường
xuyên hoặc 01 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

+ 0,5 điểm Mục 6.6.2: Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp
công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Đến thời điểm
huyện chưa hoàn thiện đề án sử dụng tài sản công tại ĐVSN công lập vào mục
đích kinh doanh; cho thuê, liên doanh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lĩnh vực 7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:
điểm tự chấm đạt 5,75/9 điểm. Tính đến 9 tháng đầu năm bị trừ 2,25 điểm, cụ thể

như sau:

+ 0,25 điểm Mục 7.1.1: Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của huyện, thị

xã, thành phố. Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành 31/01/2022, do vậy huyện ban
hành Kế hoạch muộn theo quy định.

+ 01 điểm Mục 7.2.1: Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức 3, 4 có phát

sinh hồ sơ trong năm. Trong 9 tháng đầu năm số TTHC phát sinh HS là: Cấp
huyện 37/301=12,29%; Cấp xã 30/63=47,62%.
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+ 01 điểm Mục 7.3.1: Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp
nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI. Trong 9 tháng đầu năm số TTHC
đã triển khai có phát sinh hồ sơ đạt dưới 30% so với tổng số TTHC hiện có

(07/301=2,33%).

+ 0,5 điểm Mục 7.3.2: Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ

BCCI. Trong 9 tháng đầu năm không phát sinh hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch
vụ BCCI.

+ 0,5 điểm Mục 7.3.3: Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ

BCCI. Trong 9 tháng đầu năm số TTHC giải quyế được trả qua dịch vụ BCCI đạt
dưới 20% (38/489=7,77%).

Các nội dung trên trong 3 năm gần đây liên tục để bị mất điểm trách

nhiệm tham mưu do Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Văn hóa và Thông

tin báo cáo giải trình cụ thể việc để mất điểm kéo dài và đề xuất phương
hướng khắc phục trong 3 tháng cuối năm 2022. 

- Lĩnh vực 8. Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển
KT-XH của huyện tự chấm đạt 0/4đ. Còn 04 điểm chưa thực hiện chấm được, cụ

thể như sau:

+ 01 điểm Mục 8.2: Kết quả đánh giá xác định chỉ số CCHC năm của các

cơ quan chuyên môn cấp huyện. Do cuối năm mới thực hiện đánh giá.

+ 1,5 điểm Mục 8.3: Kết quả đánh giá xác định chỉ số CCHC năm cấp xã.

Do cuối năm mới thực hiện đánh giá

+ 0,5 điểm Mục 8.4.1: Mức độ thu hút đầu tư của huyện, thị xã, thành phố.
Nội dung này cuối năm mới đánh giá được.

+ 0,5 điểm Mục 8.4.2: Thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện theo
Kế hoạch được tỉnh giao: Nội dung này cuối năm mới đánh giá được.

+ 0,5 điểm Mục 8.4.3 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Nội dung này cuối

năm mới đánh giá được.
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