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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2023 
 

 

Thực hiện văn bản số 168/ SNV-CCHC-QLVTLT ngày 28/02/2022 của 

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc thống nhất về thời gian, nội dung ban hành kế 

hoạch và thực hiện báo cáo công tác CCHC hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm. 

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quý I/2023, 

Thanh tra tỉnh báo cáo với các nội dung cơ bản như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành: 

+ Kế hoạch số 52/KH-TT ngày 29/12/2022, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

công chức ngành Thanh tra năm 2023.  

+ Kế hoạch số 01/KH-TT ngày 06/01/2023, kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2023; 

+ Kế hoạch số 02/KH-TT ngày 10/01/2023, kế hoạch tuyên truyền 

CCHC năm 2023; 

+ Kế hoạch số 10/KH-TT ngày 18/01/2023, kế hoạch theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2023; 

+ Kế hoạch số 12/KH-TT ngày 01/02/2023 triển khai duy trì, áp dụng, 

cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2023; 

+ Kế hoạch số 14/KH-TT ngày 02/2/2023, kế hoạch phổ biến pháp luật đợt 

1. 

+ Kế hoạch số 22/KH-TT ngày 23/02/2023, kế hoạch duy trì, cải thiện và 

nâng cao chỉ số CCHC (PAINDEX) năm 2023; 

+ Kế hoạch số 23/KH-TT ngày 28/02/2023, kế hoạch thực hiện cải cách 

chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; 

+ Kế hoạch số 23/KH-TT ngày 28/02/2023, kế hoạch thực hiện cải cách 

chỉ số PCI; 

+ Kế hoạch số 25/KH-TT ngày 28/02/2023, kế hoạch thực hiện cải cách 

chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Thanh tra tỉnh (PAPI); 
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2. Cải cách thể chế 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

4. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước 

5. Cải cách chế độ công vụ 

6. Cải cách tài chính công 

7. Xây dựng và phát triền Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ 

1. Những mặt tích cực 

 - Thanh tra tỉnh Lào Cai đã kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, 

nội dung các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch cải 

cách hành chính nhà nước đến toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, đồng 

thời khuyến khích tự nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình cải cách hành 

chính đang được tiến hành trong cả nước; 

 - Công tác CCHC của cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục được triển khai 

toàn diện trên các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách 

tài chính công, thực hiện được nhiều công việc, từng bước đi vào chiều sâu, 

tạo ra  những chuyển biến tích cực; 

 - Thông qua cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước 

và nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 

Thanh tra, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan về cải 

cách hành chính đã được nâng lên rõ rệt. 

 - Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

điều hành; đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống. 

 2. Tồn tại, hạn chế 

 Do đặc thù về chuyên môn của cơ quan Thanh tra nên việc triển khai 

đồng bộ các nội dung cải cách hành chính còn gặp phải một số khó khăn, đặc 

biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác chuyên 

môn. 

 Cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị 

trực thuộc thường là kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau; việc đánh giá 

mức độ phù hợp của hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 9001:2015 chưa thường 

xuyên. 
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III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 

I năm 2023 của Thanh tra tỉnh Lào Cai./. 
 

 

Nơi nhận:                               KT. CHÁNH THANH TRA 

- UBND tỉnh;                                                                         PHÓ CHÁNH THANH TRA 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, CCHC. 
 

 

                                                                             Hoàng Công Phái 
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