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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 22/11/2022 của
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Văn bản số 1563/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 23/12/2022 của sở
Nội vụ về việc thực hiện kế hoạch số 381/KH-UBND, ngày 22/11/2022 của
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi
làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. UBND huyện Bát Xát báo cáo kết quả thực
hiên trong 2 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm
2023, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về hoạt động chỉ đạo, điều hành

Năm 2023, huyện Bát Xát quyết tâm thực hiện hiệu quả, thực chất công
tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, chuyển đôi số, nâng cao chất lượng
cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đâu tư, kinh
doanh, thu hút đâu tư, phát triến kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. 

Để triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC trên địa bàn đảm bảo
đúng lộ trình cải cách của Chính phủ, cụ thê hóa các nội dung triển khai Đề án
CCHC của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 341/KH-
ƯBND ngày 30/12/2022 về triển khai công tác CCHC huyện Bát Xát năm
2023. Trong nội dung của Kế hoạch, UBND huyện xác định rõ từng nhiệm vụ
CCHC thực hiện trong năm và giao cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện
đối với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Căn cứ vào Kế hoạch của ƯBND huyện
các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị.

(Có danh mục cụ thể kèm theo)

2. Công tác triển khai thực hiện

Ngay từ đầu năm 2023, xác định công tác CCHC là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm. Do đó UBND huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kết hợp với việc
kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động và công tác quản lý, sử dụng biên chế tại
các cơ quan, UBND các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, UBND huyện thường xuyên
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chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ
cương, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ
cũng như trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo
các thủ tục hành chính được giải quyết và trả kết quả cho công dân đúng và
trước hẹn. 

UBND huyện tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng đồng
thời chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC đối với các
cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn bên cạnh đó đánh giá kết quả thực
hiện các nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ
trong công tác CCHC năm 2023.

3. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

* Nội dung tuyên truyền

Thông tin, tuyên truyền về các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tổ chức triển
khai nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm
2023 của UBND huyện.

Đưa tin, giới thiệu về bộ TTHC trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được UBND tỉnh công bố, trong
đó tập trung vào các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, Tư pháp...
các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thông qua cơ chế một cửa, một cửa
liên thông.

Các phóng sự, tin bài về tình hình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả giải quyết TTHC thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giới
thiệu về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai việc thực hiện
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính
công ích.

Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến; mô hình
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông
tin vào hoạt động CCHC; kết quả thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên
chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
Đồng thời, thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức,
doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua về CCHC, các nội dung
trọng tâm như: Giải pháp về sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước;
nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ
luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; văn hóa công sở...

* Hình thức tuyên truyền

Tổ chức lồng ghép tuyên truyền về công tác CCHC trong các chương
trình phát thanh.

Tổ chức tuyên truyền CCHC thức thông qua cụm loa phát thanh của thôn,
tổ dân phố; Bảng tin của các xã, thị trấn, lồng ghép vào hội nghị tuyên vận, giao
ban định kỳ...
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Kết quả: Đến tháng 2 năm 2023, cụ thể:

- Tuyên truyền thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, thôn bản, tổ dân
phố: Tổng số toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền được 58 buổi cho 4.196 người
nghe. 

- Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn được 69.5 giờ
cho hàng trăm nghìn lượt người nghe.

- Tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu với 60 băng rôn, khẩu hiệu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Cải cách thể chế

a) Công tác xây dựng và ban hành các văn bản QPPL: Tham mưu
UBND UBND huyện kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 30/12/2022 về công tác
tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên
địa bàn huyện Bát Xát; báo cáo số 60/BC-UBND ngày 10/02/2023 về kết quả
thực hiện nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy
định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Cấp huyện: UBND huyện không ban hành văn bản QPPL.

- Cấp Xã: Không ban hành Văn bản QPPL.

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Cấp huyện: Thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản theo Kế
hoạch.

- Cấp Xã: Công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản: Công tác tự kiểm tra, rà
soát văn bản: Cấp xã tự kiểm tra, rà soát: 547 văn bản: Trong đó: (Văn bản hành
chính 547 văn bản; Văn bản QPPL: 0; Văn ban hành chính có chứa QPPL: 0).

 c) Công tác kiểm tra văn bản QPPL

- Số văn bản QPPL qua kiểm tra là: Không.

- Số văn bản mắc lỗi về thẩm quyền, nội dung, kỹ thuật trình bày: Không.

d) Công tác tự kiểm tra văn bản QPPL: Không.

e) Về cập nhật cơ sở dữ liệu: Số văn bản QPPL được cập nhật cơ sở dữ
liệu. Không.

g) Số văn bản QPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra rà soát: Không.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc
rà soát quy định thủ tục hành chính. Thường xuyên cập nhật, kiến nghị sửa đổi,
bổ sung các TTHC khi có văn bản mới của Trung ương, của tỉnh có liên quan
tới việc giải quyết TTHC.

* Về niêm yết, công khai TTHC

- Cấp huyện:
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+ Tổng số TTHC được công bố theo danh mục TTHC, được chuẩn hóa và
niêm yết tại bộ phận một cửa UBND huyện trong năm 2023 là: 323 TTHC,
thuộc 12 lĩnh vực đạt 100%, có 154 TTHC, thực hiện cắt giảm 30% thời gian
giải quyết theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai, đạt 100%.

+ Số TTHC công khai trên Cổng thông tin của huyện là 323 thủ tục, đạt
100%.

- Cấp xã:

+ Tổng số TTHC đã công bố theo danh mục TTHC đã được chuẩn hóa
thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, được niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận
và giải quyết TTHC, là: 143/143 TTHC, đạt 100%, có 93 TTHC thực hiện cắt
giảm 30% thời gian giải quyết theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày
19/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai, đạt 100%.

+ Số TTHC công khai trên Cổng thông tin của huyện 143/143 TTHC, đạt
100%.

- Đảm bảo 100% hồ sơ được thực hiện tiếp nhận, giải quyết tại phần mềm
Một cửa điện tử (VNPT-iGate) từ bước tiếp nhận đến bước trả kết quả (trừ các
TTHC được quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP); việc đảm
bảo đồng bộ hồ sơ lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định (bắt buộc đính
kèm file kết quả giải quyết TTHC trong quy trình điện tử khi trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử).

- Việc rà soát mã TTHC, mã hồ sơ TTHC, đảm bảo 100% TTHC, hồ sơ
TTHC được đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

* Về tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên dịch vụ hành chính công

tỉnh Lào Cai

Trong 02 tháng (thời gian tính số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày

13/02/2023), tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trên địa bàn
huyện là: 1.924 hồ sơ, đã thực hiện giải quyết 1.837 hồ sơ, số hồ sơ đúng và
trước hạn 1.792 hồ sơ, số hồ sơ quá hạn 45 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết 75 hồ
sơ, số hồ sơ không đủ điều kiện trả lại 12 hồ sơ cụ thể như sau: 

- Cấp huyện: tiếp nhận và giải quyết: 274 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trực
tuyến: 187 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 06 hồ sơ, tiếp nhận từ kỳ trước chuyển
sang: 81 hồ sơ. Đã thực hiện giải quyết: 259 hồ sơ, đúng và trước hạn: 250 hồ
sơ; quá hạn: 9 hồ sơ; đang giải quyết: 15 hồ sơ (quá hạn 9 hồ sơ, đúng hạn 6 hồ
sơ).

- Cấp xã: tiếp nhận và giải quyết: 1.650 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trực
tuyến: 1.505 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 74 hồ sơ, tiếp nhận từ kỳ trước chuyển
sang: 71 hồ sơ. Đã thực hiện giải quyết: 1.578 hồ sơ, đúng và trước hạn: 1.542
hồ sơ; quá hạn: 36 hồ sơ; đang giải quyết: 60 hồ sơ trong đó (quá hạn 50 hồ sơ,
đúng hạn 10 hồ sơ), hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện: 12 hồ sơ.
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Mức độ hài lòng của người dân đạt 97,67% tổ chức, cá nhân hài lòng với
thái độ phục vụ của công chức trực một cửa khi thực hiện TTHC tại Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, các xã, thị trấn. 

* Về tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên dịch vụ hành chính công

Quốc gia theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022

- Nhóm chỉ số về công khai minh bạch: Theo giữ liệu thống kê trên
cổng dịch vụ công Quốc gia, huyện Bát Xát được đánh giá đạt 100%.

- Nhóm chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết: Theo giữ liệu thống kê trên
cổng dịch vụ công Quốc gia, huyện Bát Xát xử lý trước và đúng hạn đạt
51,88%, hồ sơ qua hạn 48,12%.

Nguyên nhân quá hạn: Các hồ sơ giải quyết trên tổng quy trình đều đúng
và trước hạn. Tuy nhiên, việc xử lý hồ sơ theo các bước do công chức phụ trách
các lĩnh vực chưa kịp thời tích chuyển hồ sơ theo quy trình các bước dẫn đến hồ
sơ quá hạn cao.

- Nhóm chỉ số về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Theo giữ liệu
thống kê trên cổng dịch vụ công Quốc gia, huyện Bát Xát đạt 94,6%.

- Nhóm chỉ số về số hóa hồ sơ: Theo giữ liệu thống kê trên cổng dịch vụ
công Quốc gia, huyện Bát Xát đạt 42,2%.

- Nhóm chỉ số về Mức độ hài lòng của người dân: Trong 02 tháng,
không nhận được ý kiến phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC. Theo giữ
liệu thống kê trên cổng dịch vụ công Quốc gia, huyện Bát Xát được đánh giá đạt
100%/tổng số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Công tác tổ chức bộ máy: Việc kiện toàn và thành lập mới các ban chỉ
đạo, tổ công tác đã được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định. Trong 2
tháng thành lập và kiện toàn: 22 Ban chỉ đạo, tổ công tác. 

- Trong 2 tháng có sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan
chuyên môn là: 0 đơn vị.

- Số phòng, ban chuyên môn thuộc huyện: 12 cơ quan

Công tác biên chế:

- Số liệu về biên chế công chức:

+ Tổng số biên chế được giao trong năm: 2.021 biên chế

+ Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo: 1.940 biên chế

+ Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị: 25 trường hợp

+ Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo: 0

+ Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015: 0%

- Số người làm việc hường lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công
lập: 

+ Tổng số người làm việc được giao: 1.899 người



6

+ Tổng số người làm việc có mặt: 1.821 người

+ Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo: 06

+ Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015: 0%

4. Cải cách công vụ, công chức.

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

- Số phòng, ban, đơn vị đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định:
12 cơ quan, 6 đơn vị sự nghiệp. 

- Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định: 6

- Số cơ quan, đơn vị vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện qua
thanh tra: không có.

Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức.

- Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm lãnh đạo qua thi tuyển: 0

- Số lãnh đạo UBND cấp huyện được bổ nhiệm mới: 0

- Số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện được bổ nhiệm mới: 01

Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức,
viên chức tại địa phương: Thực hiện Công văn số 1329/UBND-NC ngày
03/4/2019, Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, UBND
huyện đã ban hành Công văn số 654/UBND-NC ngày 18/4/2019, Kế hoạch số
168/KH-UBND ngày 07/6/2019 triển khai, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các quy định tại Quyết
định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tuyên
truyền, phổ biến các nội dung của Đề án Văn hóa công vụ cho cán bộ, công
chức, viên chức; nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn
mực trong giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống; sửa đổi các quy định, nội quy,
quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức nhằm ngăn ngừa những vi phạm về văn
hóa công vụ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản
lý, điều hành; tăng cường sử dụng văn bản điện tử đặc biệt là phần mềm quản lý
văn bản điều hành, phần mềm đánh giá công chức, phần mềm một cửa. Tiếp tục
rà soát và thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng
Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của cán bộ, công chức,
viên chức nhà nước; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công
chức; Bên cạnh đó, UBND huyện giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền
thông tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Trung ương,
của Tỉnh về văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

- Số lãnh đạo UBND cấp huyện bị kỷ luật: Không

- Số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện bị kỷ luật: không
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- Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL bị kỷ
luật: Không.

Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Số
lượt người đào tạo lý luận, chuyên môn; BD kiến thức: 0

Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút
người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước ở địa phương: 

- Nâng lương thường xuyên: Quyết định nâng bậc lương thường xuyên
cho 35 trường hợp. Phụ cấp thâm niên vượt khung 03 trường hợp. Phụ cấp thâm
niên nhà giáo cho 53 trường hợp.

5. Cải cách tài chính công

a) Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân sách tại địa
phương.

- Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước: Đến thời điểm BC:
1.840,0 triệu đồng, Lũy kế 93.249,3 triệu đồng, đạt 7% DT tỉnh giao, 7% dự
toán huyện giao.

Trong đó:

(1) Thu từ thuế phí và thu khác: Trong tuần: 1.596 triệu đồng, Lũy kế:
92.183 triệu đồng, bằng 7% KH tỉnh, huyện giao.

(2) Thu tiền sử dụng đất: Trong tuần: 244 triệu đồng, Lũy kế: 1066 triệu
đồng, bằng 1% so với KH tỉnh giao; 1% so với KH huyện giao.

- Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Tổng số vốn giải
ngân đến thời điểm BC: 2.626 triệu đồng, Lũy kế kết quả giải ngân số vốn đã
giao năm 2023 đến nay 74.403/383.476 triệu đồng, bằng 19% so với vốn giao,
trong đó: 

- Ngân sách huyện quản lý giải ngân đến thời điểm BC: 0 triệu đồng, Lũy
kế 7.625/123.452 triệu đồng đạt 6% KH vốn giao. 

- Ngân sách tỉnh quản lý giải ngân đến thời điểm BC: 2.626 đồng, Lũy kế:
47.008/117.514 triệu đồng, bằng 40% KH;

- Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình MTQG giải ngân đến
thời điểm BC: 155 triệu đồng, Lũy kế: 19.770/142.510 triệu đồng đạt 14% KH
giao.

- Tiến độ thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán, kiểm toán Nhà
nước về tài chính, ngân sách: Không có

b) Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Các đơn
vị đã ban hành quyết định về sử dụng tài sản công.

c) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị đinh số 117/2013/NĐ-CP ngày
7/10/2013.

Tổng số cơ quan đơn vị được giao thực hiện chế độ tự chủ là 40 cơ quan,
đơn vị. (Trong đó: 18 cơ quan cấp huyện và 21 xã, thị trấn).



8

d) Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số
60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ.

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập là 65 đơn vị. Tổng số đơn vị đã giao tự
chủ tự chịu trách nhiệm là: 65 đơn vị.

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

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật: Về hạ tầng CNTT/kỹ
thuật 100% CB CCVC trên địa bàn huyện có máy tính để làm việc, 100% máy
tính được kết nối mạng Internet để phục vụ công việc; Tuy nhiên trên địa bàn
huyện còn nhiều máy tính đã hết khấu hao tài sản, đã được đầu tư từ lâu, cấu
hình thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ở thời điểm hiện tại (khoảng 40%).

- Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu: Phối hợp với tỉnh trong việc xây
dựng dữ liệu chuyên ngành các lĩnh vực Văn hoá, giáo dục, Y Tế,...

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: Tiếp tục triển
khai các phần mềm dùng chung của tỉnh đang triển khai tại huyện như: Phần
mềm QL VBĐH (VNPT-Ioffice), dịch vụ hành chính công (Igate), phòng họp
không giấy tờ (ecabenet), chỉ đạo điều hành, hệ thống thư điện tử tỉnh Lào Cai;
Triển khai rà soát các tính năng của phần mềm, từ đó đề xuất với tỉnh để điều
chỉnh/ cập nhật phần mềm phục vụ công việc.

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân,
doanh nghiệp: Huyện đang cung cấp phần mềm dịch vụ hành chính công để
phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đối với nội dung này được thực hiện tại bộ
phận một cửa UBND huyện, bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn, vì vậy đề
nghị lấy số liệu từ Bộ phận một cửa tổng hợp.

- Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh: Phối hợp với Phòng
kinh tế hạ tầng chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện gọn hoá các tuyến
cáp quang trên địa bàn huyện để đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần phát triển đô
thị thông minh. Đối với các khu tái định cư thực hiện ngầm hoá tuyến cáp
quang.

- Kết quả sử dụng phần mềm QL VBĐH và chữ ký số để gửi nhận văn
bản điện tử:

Trong 2 tháng đầu năm 2023 tỷ lệ văn bản đi được tạo lập hồ sơ và ký số
toàn huyện là 3.379/3.610 đạt 94%, Cụ thể:

+ Cấp huyện: Tỷ lệ văn bản đi được tạo lập hồ sơ là 1.664/1.841 đạt 90%,
văn bản đi được ký số phát hành hoàn toàn trên phần mềm là: 1.662/1.841 đạt
90% (thấp 5 % so với mục tiêu KH năm 2023 “trên 95% văn bản đi được ký số
hoàn toàn”).

+ Cấp xã: Tỷ lệ văn bản đi được tạo lập hồ sơ là 1.742/1.769 đạt 98%, văn
bản đi được ký số phát hành hoàn toàn trên phần mềm là: 1.717/1.769 đạt 97%
(đạt, vượt 2% so với mục tiêu KH năm 2023 “trên 95% văn bản đi được ký số
hoàn toàn”).
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- 100% các cơ quan, đơn vị đã được cấp và sử dụng chữ ký số chuyên
dùng của Ban cơ yếu chính phủ. 100% các dịch vụ đang triển khai tại huyện
được ký số.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG CÁC THÁNG TIẾP
THEO

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tự rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy
phạm pháp luật do TW, tỉnh, huyện ban hành có liên quan tới chức năng nhiệm
vụ của đơn vị và tiến hành thông kê, báo cáo định kỳ về UBND huyện.

2. Chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc rà
soát, niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC
cho tổ chức, công dân đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng trình tự và phấn đấu
đúng hẹn và trước hẹn.

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác Cải cách tổ chức bộ máy, rà
soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị;
chỉ đạo thực hiện việc phân công, bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí
việc làm.

4. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân xếp
loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ định kỳ đối với cán bộ, công chức; giải quyết
chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chính xác, kịp
thời.

5. Chỉ đạo tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 21/21
xã, thị trấn.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách tài chính công, đẩy
mạnh thực hiện phân cấp tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp.

7. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho
hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; đầu tư
nâng cấp hệ thống các phần mềm.

8. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tuyên truyền về Cải cách hành
chính trên đài phát thanh và cổng thông tin điện tử của huyện... nghiên cứu đổi
mới cách thức, hình thức tuyên truyền về công tác CCHC.

9. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thưc hiện công tác CCHC, cải
cách chế độ công vụ, công chức và thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND tại các cơ
quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kết hợp với việc kiểm tra, hướng dẫn
thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới đề nghị
UBND tỉnh:
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Xem xét đầu tư hệ thống giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của người
dân đối với hoạt động của bộ phận một cửa của các xã, thị trấn; tiếp tục đầu tư
trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
TTHC theo cơ chế một cửa ở cấp xã.

Trên đây là kết quả thực hiện kế hoạch số 381/KH-UBND ngày
22/11/2022 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện 2 tháng đầu năm 2023 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Bát Xát./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;

- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV (Hòa);
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Bình
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VỀ CCHC
(kèm theo Báo cáo số:            /BC-UBND ngày         tháng 02 năm 2023

của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát)

TT Số văn bản Trích yếu nội dung
Ghi
chú

1
Kế hoạch số 339/KH-UBND
ngày 30/12/2022 của UBND
huyện Bát Xát

V/v kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2023

2
Kế hoạch số 340/KH-UBND
ngày 30/12/2022

Về việc kế hoạch Chuyển đổi số và cải thiện
chỉ số DTI huyện Bát Xát năm 2023

3
Kế hoạch số 341/KH-UBND
ngày 30/12/2022

V/v Cải cách hành chính trên địa bàn huyện
Bát Xát năm 2023

4
Kế hoạch số 342/KH-UBND
ngày 30/12/2022

Về việc công tác tự kiểm tra,kiểm tra, rà
soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm
2023 trên địa bàn huyện Bát Xát

5
Kế hoạch số 343/KH-UBND
ngày 30/12/2022

Về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên
địa bàn huyện Bát Xát năm 2023

6
Quyết định số 171/QĐ-UBND
ngày 31/01/2023

Về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra đột xuất
tình hình thực hiện Chỉ thị số 06/UBND
ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
Lào Cai tại các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã, thị trấn

7
Kế hoạch số 22/KH-UBND
ngày 02/02/2023

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và
các quy định tại Quyết định số 1847/QĐ-
TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công
vụ trên địa bàn huyện năm 2023

8
Kế hoạch số 23/KH-UBND
ngày 02/02/2023

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính
huyện Bát Xát năm 2023

9
Kế hoạch số 39/KH-UBND
ngày 9/02/2023

kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa
giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện
Bát Xát năm 2023

10
Kế hoạch số 40/KH-HĐPH
ngày 9/02/2023

Về việc hoạt động của Hội đồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bát Xát
năm 2023

11
Kế hoạch số 05/KH-PNV ngày
09/02/2023

Về việc kiểm tra đột xuất tình hình thực
hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND
ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
Lào Cai tại các cơ quan chuyên môn,
đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn
năm 2023
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