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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày         tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

 
Kính gửi:  

- Các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, 
 Thông tin và Truyền thông; 
- Văn phòng UBND tỉnh.   

I. Văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

1. Chỉ đạo của cơ quan cấp trên và của cơ quan chuyên môn ban hành 

- Báo cáo số 718/BC-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc báo 
cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai; 

- Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai 
công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022; 

- Báo cáo số 728/BC-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về kết quả 
thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai năm 2021; 

- Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp về triển khai 

hoạt động cải cách hành chính năm 2022; 

- Văn bản số 1808/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 31/12/2021 của Sở Nội vụ 
về việc lập danh sách cán bộ, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học 

đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021; 

- Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 10/02/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan - 

Doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022; 

- Văn bản số 129/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 16/02/2021 của Sở Nội vụ 

về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện trả lời phiếu điều tra xã hội học theo 
yêu cầu của Bộ Nội vụ; 

- Văn bản số 112/SY-VPUBND ngày 22/02/2022 của Văn phòng UBND 
tỉnh Sao y Văn bản số 581/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ; 

- Văn bản số 168/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 28/02/2022 của Sở Nội vụ 
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; 

- Văn bản số 196/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 07/3/2022 của Sở Nội vụ về 
việc xin ý kiến Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại CCVC và người lao động 

tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
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- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về thông tin, 
tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022; 

- Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra 
công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản 
lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật kỷ cương và công tác văn thư, 

lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức 

hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành thuộc 
UBND tỉnh, UBND cấp huyện, khen thưởng trong phong trào thi đua “cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” năm 2021 và triển khai các giải pháp cải 
thiện, nâng cao chỉ số: PAR INDEX, PAPI năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về kết quả thực 
hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành 

thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai; 

- Thông báo số 71/TB-VPUBND ngày 01/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

về kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị công tác cải cách hành chính; 

- Văn bản số 324/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 08/4/2022 của Sở Nội vụ về 

việc cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; 

- Văn bản số 344/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 13/4/2022 của Sở Nội vụ về 

việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 
2025 cho công chức tham mưu công tác cải cách hành chính tại đơn vị; 

- Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào 

Cai; 

- Văn bản số 235/SY-VPUBND ngày 29/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

Sao y Quy chế làm việc của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ; 

- Văn bản số 480/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 18/5/2022 của Sở Nội vụ về 
việc tham gia góp ý vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách 

hành chính tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 1209/QĐ-BCĐ ngày 06/6/2022 của Trưởng ban Ban chỉ đạo 

cải cách hành chính tỉnh Lào Cai về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải 
cách hành chính tỉnh Lào Cai; 

- Văn bản số 583/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 06/6/2022 của Sở Nội vụ về 
việc tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách 

hành chính tỉnh Lào Cai;  

- Thông báo số 136/TB-VPUBND ngày 07/6/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND 
tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác cải cách hành chính. 
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2. Văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Ban 

- Báo cáo số 277/BC-BDT ngày 13/12/2021 của Ban Dân tộc về tình hình 

cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021; 

- Báo cáo số 281/BC-BDT ngày 14/12/2021 của Ban Dân tộc về kết quả thực 
hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;  

- Báo cáo số 288/BC-BDT ngày 15/12/2021 của Ban Dân tộc về kiểm tra 
công tác cải cách hành chính tại phòng chuyên môn Ban Dân tộc; 

- Báo cáo số 308/BC-BDT ngày 24/12/2022 của Ban Dân tộc về tự đáng giá, 
chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; 

- Báo cáo số 316/BC-BDT ngày 30/12/2021 của Ban Dân tộc về kết quả 
thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; 

- Báo cáo số 319/BC-BDT ngày 31/12/2021 của Ban Dân tộc về tình hình 
hoạt động sáng kiến cải cách hành chính năm 2021; 

- Kế hoạch số 94/KH-BDT ngày 31/12/2021 của Ban Dân tộc về triển khai 
công tác cải cách hành chính năm 2022; 

- Văn bản số 06/BDT-VP ngày 05/01/2022 của Ban Dân tộc về lập danh sách 
cán bộ, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học đánh giá kết quả thực 

hiện cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021; 

- Kế hoạch số 16-KH/CB ngày 01/3/2021 của Chi bộ Ban Dân tộc về triển 
khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025” 
năm 2022; 

- Văn bản số 110/BDT-VP ngày 03/3/2022 của Ban Dân tộc về việc đăng ký 
thi đua trong công tác cải cách hành chính năm 2022; 

- Văn bản số 116/BDT-VP ngày 04/3/2022 của Ban Dân tộc về việc thực 
hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; 

- Báo cáo số 42/BC-BDT ngày 07/3/2022 của Ban Dân tộc về kết quả thực 
hiện công tác cải cách hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 

2022; 

- Kế hoạch số 37/KH-BDT ngày 18/3/2022 của Ban Dân tộc về thông tin, 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; 

- Kế hoạch số 43/KH-BDT ngày 08/4/2022 của Ban Dân tộc về phát động 
phong trào thi đua theo chuyên đề “thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính” năm 2022; 

- Văn bản số 199/BDT-VP ngày 12/4/2022 của Ban Dân tộc về việc cử lãnh 

đạo tham gia BCĐ cải cách hành chính của tỉnh; 

- Văn bản số 231/BDT-VP ngày 22/4/2022 của Ban Dân tộc về đăng ký nhu 

cầu bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025; 

- Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 23/5/2022 của Ban Dân tộc về kiểm tra thực 

hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; 

- Văn bản số 283/BDT-VP ngày 24/5/2022 của Ban Dân tộc về tham gia góp 

ý vào dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính tỉnh Lào Cai; 
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- Văn bản số 324/BDT-VP ngày 08/6/2022 của Ban Dân tộc về việc tham 
gia góp ý vào dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính 

tỉnh Lào Cai.   

II. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

1. Cải cách về thể chế 

a) Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): 
Phối hợp với các sở ngành xây dựng 02 văn bản QPPL (hiện đã có 01 văn bản 

QPPL được ban hành); tham gia góp ý cho 15 dự thảo văn bản QPPL; 

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Thực hiện hàng tháng. 

c) Công tác kiểm tra văn bản QPPL: Thực hiện hàng tháng. 

d) Công tác tự kiểm tra văn bản QPPL: Thực hiện hàng tháng. 

e) Về cập nhật cơ sở dữ liệu: Số văn bản QPPL được cập nhật cơ sở dữ liệu: 
16 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. 

2. Cải cách thủ tục hành chính  

a) Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC): Rà soát, kiểm soát các 

TTHC thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. 

b) Công khai TTHC: Duy trì công khai 02 thủ tục hành chính về công nhận 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đưa ra khỏi danh sách người 
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

c) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Duy trì thực hiện 

một cửa điện tử trong giải quyết TTHC. 

d) Lĩnh vực, số TTHC liên thông: 02 TTHC. 

đ) Số TTHC thực hiện dịch vụ công mức 4 của đơn vị: 02/02 TTHC. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

a) Công tác tổ chức bộ máy: Duy trì hoạt động ổn định của các phòng; báo 
cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế; xây dựng và 

trình UBND tỉnh phê duyệt đề án tổ chức lại Ban Dân tộc. 

b) Công tác biên chế: Quản lý, sử dụng biên chế đúng quy định; báo cáo tình 

hình sử dụng biên chế công chức năm 2021; báo cáo thực hiện tinh giản biên chế 
năm 2021; báo cáo thực hiện vị trí việc làm, biên chế công chức năm 2021; quyết 

định giao chỉ tiêu biên chế các phòng năm 2022. Ban hành kế hoạch tinh giản biên 
chế giai đoạn 2022 - 2026, kế hoạch biên chế năm 2023.  

4. Cải cách chế độ công vụ 

a) Công tác cán bộ: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xử lý trách nhiệm 
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; việc chuyển đổi vị trí công tác đối 

với cán bộ công chức quý IV/2021, kế hoạch 2022, 6 tháng đầu năm 2022; quyết 
định phân xếp loại công chức, người lao động năm 2021; báo cáo đánh giá, phân 

xếp loại công chức, người lao động năm 2021; đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân 
hàng tháng từ tháng 1 - 5/2022; báo cáo danh sách và tiền lương công chức năm 

2021; kế hoạch kiểm tra công vụ và việc chấp hành Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 
06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chỉ thị 06/CT-UBND 6 tháng đầu 

năm 2022; trao đổi về công tác rà soát, quy hoạch cán bộ; báo cáo đánh giá kết 
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quả việc bổ nhiệm lại các vị trí năm 2021, kế hoạch bổ nhiệm lại năm 2022; đăng 
ký bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2; bổ nhiệm lại đối với 02 công chức 

lãnh đạo, quản lý; cử công chức tham gia huấn luyện sĩ quan dự bị năm 2022. 

b) Công tác tuyển dụng: Không có. 

c) Công tác chính sách: Đảm bảo các chính sách về chế độ thanh toán lương, 

bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép của cán bộ công chức được thanh toán, giải 
quyết theo đúng quy định của nhà nước.  

d) Thực hiện tinh giản biên chế: Chưa thực hiện. 

đ) Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Báo cáo tổng kết đào tạo, bồi dưỡng năm 

2021, đăng ký nhu cầu 2022; báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 
2022 - 2025; đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính giai 

đoạn 2022 - 2025; cử 02 công chức tham gia đào tạo ngoại ngữ, cử 20 lượt công 
chức tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Cải cách tài chính công 

a) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 
7/10/20137/10/2013. 

- Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính, công khai tài chính và thực hiện 
tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. 

b) Tình hình thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị 

sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính 
phủ: Ban Dân tộc không có đơn vị sự nghiệp công lập. 

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

a) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai: Thường xuyên khai thác sử dụng phần mềm ioffice; phần 
mềm chỉ đạo điều hành; hộp thư điện tử mail Lào Cai, phần mềm quản lý cán bộ 

và đánh giá cán bộ; thực hiện ký số, chứng thư số. 

b) Về thực hiện ISO trong hoạt động của cơ quan HCNN: Áp dụng hiệu quả 

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. 

c) Giám sát, đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan 

hành chính nhà nước tại bộ phận một cửa (Dành cho các đơn vị có hệ thống giám 
sát được Sở Nội vụ lắp đặt): Không có. 

7. Tổ chức và bố trí nguồn kinh phí thực hiện CCHC 

a) Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 
về thực hiện công tác CCHC tỉnh Lào Cai năm 2022: Lồng ghép trong nguồn kinh 

phí chi thường xuyên cho công tác cải cách hành chính. 

b) Nguồn kinh phí theo kế hoạch của Sở, ngành hoặc nguồn khác: Không. 

 

II. Đánh giá chung 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc thực hiện kịp thời chỉ đạo của 
UBND tỉnh và Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính; xác định nhiệm vụ 

trọng tâm và quyết tâm thực hiện tốt, nâng cao chỉ cải cách hành chính năm. Trong 
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quý Ban Dân tộc không có và không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân 
đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. 

III. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn 
của UBND tỉnh và Sở Nội vụ; 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính và duy trì, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; 

- Chuẩn bị các điều kiện để UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cải cách hành 
chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác văn thư, lưu trữ tại Ban Dân 
tộc năm 2022; 

- Một số nhiệm vụ cụ thể: 

+ Thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL; kiểm 

tra chính sách dân tộc tại các huyện; 

+ Thực hiện tốt Quyết định 32/2020/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của 

UBND tỉnh Lào Cai Ban hành quy định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán 
bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai;  

+ Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, các chế độ cho công chức cơ quan đúng 
quy định; 

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ; 

+ Cung cấp các thông tin về chính sách dân tộc, hoạt động của ngành lên 
cổng thông tin điện tử của Ban; 

+ Thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015; 

+ Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hòm thư 
điện tử do UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc đã cấp trong trao đổi công việc. 

V. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

Trên đây là Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, CCHC. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỜNG BAN 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Trần Phùng 
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