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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021; Văn bản số 

04/SNV-CCHC ngày 05/01/2021 của Sở Nội vụ về việc thống nhất về thời gian, 

nội dung ban hành kế hoạch và thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính 

hàng quý, 6 tháng và năm 2021.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu 

năm 2021 như sau:  

I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, của Tỉnh đã ban hành, thực hiện theo đúng các Kế hoạch đã xây dựng từ đầu 

năm. Sở đã ban hành: 

- Kế hoạch số 30/KH-SKH ngày 07/07/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức năm 2021; 

- Kế hoạch số 31/KH-SKH ngày 27/7/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử. 

- Kế hoạch số 50/KH-SKH ngày 25/12/2020 Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2021; 

- Kế hoạch số 53/KH-SKH ngày 25/12/2020 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lào Cai;  

- Kế hoạch số 51/KH-SKH ngày 25/12/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2021;  

- Kế hoạch số 54/KH-SKH ngày 28/12/2020 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Kế hoạch số 55/KH-SKH ngày 30/12/2020 Kế hoạch cải cách hành 

chính 2021;  

- Kế hoạch số 56/KH-SKH ngày 30/12/2020 Kế hoạch phát triển, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai 

năm 2021;  

- Kế hoạch số 01/KH-SKH ngày 13/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2021; 

- Kế hoạch số 02/KH-SKH ngày 15/01/2021 Kế hoạch công tác pháp chế 



năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Kế hoạch số 03/KH-SKH ngày 21/01/2021 Kế hoạch công tác văn thư, 

lưu trữ năm 2021; 

- Kế hoạch số 05/KH-SKH ngày 26/01/2021 Kế hoạch hoạt động công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2021; 

- Kế hoạch số 06/KH-SKH ngày 26/01/2021 Kế hoạch tuyển dụng công 

chức năm 2021; 

- Kế hoạch số 10/KH-SKH ngày 17/02/2021 Kế hoạch Phổ biến pháp luật 

đợt I năm 2021; 

- Kế hoạch số 14/KH-SKH ngày 03/3/2021 Kế hoạch Duy trì, áp dụng, cải 

tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021; 

- Kế hoạch số 16/KH-SKH ngày 12/3/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025” của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Kế hoạch số 18/KH-SKH ngày 12/3/2021 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi 

vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; 

- Văn bản số 490/SKH-VP ngày 17/3/2021 về việc đôn đốc, triển khai thực 

hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; 

- Kế hoạch số 20/KH-SKH ngày 24/3/2021 Kế hoạch Số hóa kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Kế hoạch số 22/KH-SKH ngày 09/4/2021 Kế hoạch Cải thiện, nâng cao 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lào Cai năm 2021; 

- Kế hoạch số 26/KH-SKH ngày 07/5/2021 Kế hoạch Thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2021; 

- Kế hoạch số 28/KH-SKH ngày 19/5/2021 Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2021; 

- Kế hoạch số 29/KH-SKH ngày 20/5/2021 Kế hoạch Duy trì, cải thiện và 

nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2021; 

- Kế hoạch số 31/KH-SKH ngày 01/6/2021 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 

16/CT-UBND, ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Lào Cai tại Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, giai đoạn 2020 - 2025; 

- Kế hoạch số 32/KH-SKH ngày 01/6/2021 Kế hoạch Triển khai dịch vụ 

công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 

trong tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả giải quyết dịch vụ công năm 2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; 

- Kế hoạch số 34/KH-SKH ngày 10/6/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đẩy 

mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Kế hoạch số 44/KH-SKH ngày 01/9/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện 



phong trào thi đua “Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025”; 

- Kế hoạch số 45/KH-SKH ngày 07/9/2021 Kế hoạch phổ biến pháp luật 

đợt II năm 2021. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

a) Công tác xây dựng và ban hành các văn bản QPPL: Văn bản QPPL được 

soạn thảo gửi cấp có thẩm quyền: Không. 

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Ban hành Kế hoạch số 

54/KH-SKH ngày 28/12/2020 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, triển khai thực hiện 

theo kế hoạch. 

c) Công tác kiểm tra văn bản QPPL: Thường xuyên kiểm tra các văn bản 

QPPL thuộc lĩnh vực được phân công. Trong 9 tháng đầu năm 2021, không có 

văn bản nào ban hành trái thẩm quyền, hoặc hết hiệu lực cần bãi bỏ. Số văn bản 

QPPL qua kiểm tra: Không.  

Thường xuyên Phối hợp tham gia góp ý vào các dự thảo Văn bản quy phạm 

pháp luật do các Sở, ngành chủ trì soạn thảo theo quy định. 

d) Công tác tự kiểm tra văn bản QPPL; Triển khai thực hiện kiểm tra các 

văn bản QPPL theo lĩnh vực kế hoạch đầu tư theo quy định.  

đ) Về cập nhật cơ sở dữ liệu; Số văn bản QPPL được cập nhật cơ sở dữ 

liệu: Không. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

a) Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):  

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố danh mục 

thủ tục hành chính; quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư đầy đủ, đúng quy định. 

- Tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư: 160 TTHC (Sở KH&ĐT: 111 TTHC; Cấp tỉnh: 25 TTHC; Cấp huyện: 21 

TTHC; Cấp xã: 03 TTHC). 

- Tổng số TTHC đã công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư: 111 TTHC (công bố tại Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 

23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 71 thủ tục 

hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động 

của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lào Cai; Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Công bố danh mục 73 TTHC thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Quyết định số 1616/QĐ-

UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục 32 

thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và 

hợp tác xã, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Kế hoạch và đầu tư; Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính mới 



ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Quyết định số 3230/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục 

hành chính mới ban hành lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài danh cho Việt Nam thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Quyết định số 2188/QĐ-

UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh 

mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào 

Cai; Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai về việc công bố Danh mục 45 thủ tục hành chính mới lĩnh vực đầu tư 

tại Việt Nam thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lào Cai; Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 56 thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai). 

b) Công khai TTHC:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, công khai đầy đủ, đúng quy định các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trang dịch 

vụ hành chính công tỉnh Lào Cai; Công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết:  

+ Tổng số TTHC đã công bố theo danh mục TTHC đã được chuẩn hóa 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 111 TTHC 

+ Số TTHC công khai trên trang thông tin điện tử đồng thời được niêm yết, 

công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC là: 111 TTHC; 

+ Số TTHC của Sở, ngành đã đưa ra bộ phận một cửa là: 111 TTHC, đạt tỷ 

lệ: 100% (so với tổng số TTHC đã công bố); 

c) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 2.024 hồ sơ tiếp 

nhận tại bộ phận một cửa. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

d) Lĩnh vực, số TTHC liên thông: 100 TTHC 

đ) Số TTHC thực hiện dịch vụ công mức 3, mức độ 4 của đơn vị: 80 TTHC 

(Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh 

mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 tỉnh Lào Cai). Cổng thông 

tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai nhận được 

1.946 hồ sơ nộp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  

e) 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: Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ 

chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC đầy đủ; thực hiện việc 

tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết đúng quy định; triển khai phiếu lấy ý kiến người dân, tổ chức 



trong việc giải quyết TTHC theo Quyết định 1015/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả đã thu về 1.620 phiếu đánh giá với các chỉ số 

đánh giá giải quyết thủ tục hành chính ở mức tốt.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy  
a) Công tác tổ chức bộ máy: Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy (Thông tư liên 

tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Liên bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 68/2016/QĐ -UBND 

ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định 

số 1559/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn 

Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài tỉnh Lào Cai). Theo đó cơ cấu tổ chức gồm: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban thuộc Sở: 

(1). Văn Phòng; 

(2). Thanh tra;       

(3). Phòng Đăng ký kinh doanh; 

(4). Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; 

(5). Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; 

(6). Phòng Khoa giáo, Văn xã; 

(7). Phòng Kinh tế ngành; 

(8). Phòng Kinh tế đối ngoại; 

(9). Ban quản lý dự án ODA: 

- Lãnh đạo Ban QLDA ODA; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Phòng Quản lý đấu thầu; 

- Phòng Quản lý dự án 1; 

- Phòng Quản lý dự án 2. 

* Ban Quản lý dự án ODA tỉnh là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí 

hoạt động trực thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo 

quy định của pháp luật. 

b) Công tác biên chế: 

Việc phân bổ, sử dụng biên chế công chức, viên chức được Sở Kế hoạch 

và Đầu tư nghiêm túc thực hiện, cụ thể như sau: 

- Tổng số biên chế được giao năm 2020: 107 biên chế, trong đó: 

+ Biên chế công chức: 50 biên chế. 

+ Lao động hợp đồng: 02 biên chế. 

+ Biên chế làm việc tại Ban QLDA ODA: 55 biên chế. 

- Số biên chế đã được sử dụng: 98 biên chế. 

+ Biên chế công chức: 47 biên chế. 



+ Lao động hợp đồng: 02 biên chế. 

+ Số người làm việc tại Ban QLDA ODA: 49 người. 

4. Cải cách công vụ 

a) Công tác cán bộ: 

- Việc đánh giá cán bộ, công chức: Việc đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức được thực hiện đúng quy định, triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại công 

chức, viên chức hàng tháng trên hệ thống của tỉnh; việc đánh giá, xếp loại công 

chức, viên chức hàng tháng là căn cứ để đánh giá, phân xếp loại tập thể, các nhân 

công chức, viên chức vào cuối năm. 

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCC: Thực hiện nâng bậc 

lương trước thời hạn năm 2021 đối với 08 công chức, viên chức; Nâng bậc lương 

thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung đợt 1 năm 

2021 đối với 11 công chức, viên chức (Nâng bậc lương thường xuyên: 07 người; 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 02 người; nâng phụ cấp thâm niên nghề 

Thanh tra: 02 người). 

- Công tác điều động, chuyển đổi vị trí việc làm công chức, viên chức: Thực 

hiện quy trình điều động 02 công chức, 01 viên chức; thực hiện quyết định trưng dụng 

01 công chức đến làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy; thực hiện biệt phái 02 viên chức. 

Thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm đối với 05 công chức theo quy định.  

- Công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thực hiện lưu giữ 98 bộ hồ sơ của công chức, viên chức, và người lao động, 

trong đó có 43 bộ hồ sơ công chức; 02 bộ hồ sơ lao động hợp đồng; 45 bộ hồ 

sơ viên chức và người lao động tại Ban QLDA ODA. Quy trình lập và sử dụng 

hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định (hồ sơ công chức của 

04 đồng chí Lãnh đạo Sở do Ban Tổ chức tỉnh ủy quản lý; hồ sơ công chức, 

viên chức của 03 đồng chí Lãnh đạo Ban QLDA ODA do Sở Nội vụ quản lý 

theo quy định). 

b) Công tác tuyển dụng công chức, viên chức: Ban hành kế hoạch tuyển 

dụng công chức năm 2021 (Kế hoạch số 06/KH-SKH ngày 26/01/2021); Thực 

hiện quy trình tuyển dụng 01 công chức làm việc tại Sở theo quy định. 

c) Thực hiện tinh giản biên chế: Không. 

đ) Công tác đào tạo bồi dưỡng: Cử công chức, viên chức tham gia đào 

tạo bồi dưỡng lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị: 02 người; Bồi dưỡng 

lãnh đạo quản lý cấp phòng: 03 người; Bồi dưỡng Quốc phòng an ninh: Đối tượng 

2: 02 người, đối tượng 3: 01 người; Chuyên viên chính: 01 người; Chuyên viên 

và tương đương: 04 người. Đăng ký dự thi nâng ngạch và thăng hạng chuyên viên 

chính năm 2021: 11 người. 

5. Cải cách tài chính công 

a) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính theo Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính Phủ, Thông tư 71/2014/TTLT-

BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ; quyết định số 

362/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai: Thực hiện chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm theo đúng quy định, Sở đã ban hành Quyết định số 6/QĐ-



SKH ngày 20/01/2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử 

dụng có hiệu quả nguồn kinh phí quản lý hành chính, thực hiện công khai tài 

chính; Công khai quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng quy định, đảm bảo 

quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 

năm 2021 theo đúng NĐ 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; 117/2013/NĐ-CP 

ngày 07/10/2013 của Chính Phủ, Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 

30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Tổng kinh phí đã sử dụng đến ngày 

09/9/2021: 6.159.472.506 đồng; ước thực hiện đến 30/9/2021: 6.500.000.000 

đồng, tổng kinh phí tiết kiệm trong 9 tháng đầu năm 2021: 174.600.000 đồng 

(Trong đó chi chi tăng thu nhập: 99.000.000 đồng; chi khen thưởng: 7.450.000 

đồng; chi phúc lợi tập thể: 68.150.000 đồng). 

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 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của 

Chính phủ: Sở Kế hoạch và Đầu tư không có đơn vị sự nghiệp công lập.  

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử 

Hạ tầng công nghệ thông tin thường xuyên được kiểm tra, đầu tư nâng cấp 

đảm bảo yêu cầu xử lý công việc. Việc sử dụng mạng LAN, mạng Internet trong 

hoạt động của Sở, các đơn vị thuộc Sở và CCVC tiếp tục được duy trì hiệu quả 

và nâng cao chất lượng hệ thống máy tính (máy xách tay, máy để bàn) đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

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

địa bàn tỉnh Lào Cai: Thường xuyên sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của Sở: Chữ ký số, các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh 

trong công việc hàng ngày. Ứng dụng triển khai phần mềm kế toán, Hệ thống tổng 

hợp dữ liệu Hộ kinh doanh – Hợp tác xã tỉnh Lào Cai 

(http://www.dkkdlaocai.gov.vn). Cổng thông tin DDCI tỉnh Lào Cai đánh giá 

năng lực điều hành kinh tế của chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố và các 

sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lào Cai (http://ddcilaocai.vn).  

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT-

iOffice) trong hoạt động của sở, tiếp nhận 20.054 văn bản đến được lãnh đạo cho 

ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết trên hệ thống; phát hành và chuyển văn bản 

điện tử có ký số 4.525 văn bản đi. Tiếp nhận và trả kết quả trên cổng dịch vụ hành 

chính công của tỉnh (VNPT-iGate) 1.984 (trong đó có 1.946 hồ sơ nộp online dịch 

vụ công mức độ 3, 4) hồ sơ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Cổng thông 

tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia nhận và giải quyết 316 hồ sơ nộp trực tuyến 

dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Đăng 

ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tại địa chỉ 

(http://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

Cập nhật, đăng tải 407 tin, bài viết; 04 câu trả lời Hỏi – Đáp về các hoạt 

động, văn bản mới của Sở thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn tỉnh.  

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hoá của bộ phận 



“một cửa” đạt yêu cầu theo quy định, bố trí công chức làm việc tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công và thực hiện chế độ phụ cấp đối với công chức làm việc 

tại Bộ phân Một cửa theo đúng quy định. Triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải 

quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Quyết định số 

3510/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về việc phê duyệt danh mục 850 thủ tục hành 

chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích 217 hồ sơ. 

b) Về thực hiện ISO trong hoạt động của cơ quan HCNN: 

Triển khai chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN 9001:2015 vào các hoạt động của Sở, ban hành Quyết định số 

107/QĐ-SKH ngày 07/9/2020 Quyết định về việc Ban hành và áp dụng Hệ thống 

tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; Thực hiện đánh giá nội bộ 01 lần/năm vào tháng 11/2020, 

sau khi đánh giá nội bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 

144/QĐ-SKH ngày 13/11/2020 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Ngày 26/4/2021, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm 

tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, qua kiểm tra đã 

khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong quy trình hoạt động của Sở. Kiện 

toàn Ban Chỉ đạo ISO tại Quyết định số 169/QĐ-SKH ngày 01/9/2021 quyết định 

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

7. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo CCHC: 

a) Công tác tuyên truyền cải cách hành chính: 

- Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp qua 

các cuộc họp của Chi bộ, cơ quan và của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch tuyên 

truyền pháp luật của Sở. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo về công tác cải cách 

hành chính. Ban hành Kế hoạch số 26/KH-SKH ngày 07/5/2021 Kế hoạch Thông 

tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 10/KH-SKH ngày 

10/02/2021 Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I năm 2021; Kế hoạch số 45/KH-

SKH ngày 07/9/2021 Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2021. 

- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; 

cập nhật bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành lên 

các hệ thống thông tin, phương tiện thông tin đại chúng như: Chuyên mục Cải 

cách hành chính, Báo Lào Cai, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai; Cổng 

thông tin điện tử của Sở. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các văn bản 

quy định có liên quan và kế hoạch phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công 

chức, viên chức biết thực hiện. Tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, đánh giá 

chất lượng phục vụ và đạo đức công vụ của CCVC nhằm cải thiện mức độ hài 

lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, kiện toàn tổ chức bộ máy và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  



b) Công tác chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao 

các chỉ số PAPI, PAR INDEX, PCI: 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất đồng bộ trong thực hiện 

các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện nâng cao các chỉ số, ban hành Kế 

hoạch số 22/KH-SKH ngày 09/4/2021 Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu 

quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai 

năm 2021; Kế hoạch số 28/KH-SKH ngày 19/5/2021 Kế hoạch Cải thiện Chỉ số 

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 

2021; Kế hoạch số 29/KH-SKH ngày 20/5/2021 Kế hoạch Duy trì, cải thiện và 

nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2021. Triển khai công tác tuyên truyền đến các phòng, 

ban thuộc Sở gồm: Các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ, ngành và văn bản của UBND tỉnh về cải cách hành chính.  

8. Kiểm tra công tác CCHC: 

Sở đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-SKH ngày 08/9/2021 Quyết định kiểm 

tra công tác Cải cách hành chính năm 2021 (dự kiến kiểm tra từ ngày 12/10/2021 

đến ngày 15/10/2021). Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ 

chức triển khai hoạt động cải cách hành chính, việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện; tổng hợp 

những bất cập, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.  

9. Công tác khác:  

Thực hiện chi trả phụ cấp cho 01 công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công; công chức làm nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin theo đúng quy 

định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. 

III. CÔNG TÁC THAM MƯU CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI TỈNH 

LÀO CAI:  
1. Công tác tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cải thiện chỉ số 

PCI 2020 tỉnh Lào Cai: 

          Năm 2020 theo công bố của VCCI chỉ số PCI tỉnh Lào Cai đạt 65,25 điểm 

(giảm 0,31 điểm so năm 2019 do xu thế chung ảnh hưởng đại dịch Covid-19 các 

tỉnh đều giảm điểm) thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt chất lượng điều hành kinh 

tế “Khá”, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 9 bậc so năm 2019). Căn cứ Kế 

hoạch số 148/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về cải thiện 

chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021, căn cứ kết quả xếp hạng và các chỉ số thành 

phần thực tế năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 

Hội nghị  Chuyên đề về chỉ số PCI và công bố chỉ số DDCI tỉnh Lào Cai năm 

2020, tại Hội nghị các đại biểu tiến hành thảo luận, đánh giá các giải pháp của 

Lào Cai trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số PCI, chỉ số DDCI. Sau 

hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

227/KH-UBND ngày 13/5/2021 về cải thiện chỉ số PCI năm 2021 (thay thế Kế 

hoạch số 148/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh). 



2. Thực hiện các nội dung do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhằm 

cải thiện chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh PCI: 

Đôn đốc các sở ngành triển khai Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 

13/5/2021 về cải thiện chỉ số PCI năm 2021 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan (Kế hoạch số 22/KH-SKH 

ngày 29/5/2020) nhằm cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI theo nhiệm 

vụ, giải pháp được phân công. 

3. Tác động cải cách hành chính đến công tác thu hút đầu tư: 

Triển khai các hoạt động cải cách hành chính góp phần thúc đẩy cải thiện 

môi trường đầu tư của tỉnh theo hướng thông thoáng, thuận lợi cho người dân và 

doanh nghiệp; thông qua việc cắt giảm thủ tục hành chính đã giảm bớt chi phí thời 

gian, nâng cao chất lượng công khai, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp 

khi thực hiện các dịch vụ công; ngoài ra, với việc nâng cao chất lượng hoạt động 

của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với các hoạt động về tăng cường đối 

thoại giữa chính quyền với cộng đồng và người dân đã tạo thuận lợi cho công tác 

thu hút đầu tư, các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư được kịp thời nắm bắt, 

tháo gỡ và giải quyết. 

Đối với các dự án FDI. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai có 23 

dự án FDI (Trong đó bao gồm: 11 dự án FDI Trung Quốc; 03 dự án FDI 

Singapore; 03 dự án FDI Hàn Quốc; 03 dự án FDI của các cá nhân, tổ chức đến 

từ Đan Mạch, Na Uy, Anh, Mỹ; 01 dự án FDI Nhật Bản; 02 Dự án FDI Thái Lan;) 

còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 571,45 triệu USD; các dự án FDI trên địa 

bàn tỉnh chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực công nghiệp khai thác, chế biến, du 

lịch - dịch vụ, các dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ lệ thấp, 

quy mô nhỏ; các dự án FDI tập trung chủ yếu tại các Khu công nghiệp, huyện Sa 

Pa, huyện Văn Bàn – là các địa phương có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp, 

du lịch. Tình hình thu hút, vận động và quản lý các dự án FDI trên địa bàn từ đầu 

năm 2021 như sau: Về cấp mới Giấy CNĐKĐT: có 02 dự án FDI được cấp mới 

Giấy CNĐKĐT trong tháng 6 tháng đầu năm 2021 với tổng vốn đầu tư đăng ký 

397,355 tỷ đồng, tương đương khoảng 17,03 triệu USD . Về vốn đầu tư thực hiện 

từ đầu năm 2021 đạt: 8,9 triệu USD. 

Đối với các dự án đầu tư trong nước, từ đầu năm 2021 đến nay cấp mới 17 

dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 3.819,5 tỷ đồng. 

IV. ĐÁNH GIÁ 

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình CCHC của Sở được 

thực hiện nghiêm túc, chủ động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, 

của ngành. Các chủ trương, văn bản, kế hoạch của Chính phủ, của Tỉnh về công 

tác CCHC được phổ biến, quán triệt kịp thời; việc xây dựng kế hoạch hàng năm 

và các văn bản, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.  

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở đã xác định đầy đủ các 

nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo Chương trình CCHC của Chính phủ, của 



tỉnh và kinh phí để triển khai trong Kế hoạch, các kết quả đạt được xác định rõ 

ràng, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm triển khai của các phòng, ban; Mức độ 

hoàn thành kế hoạch CCHC đạt 100% theo kế hoạch đã xây dựng. Gắn kết quả 

thực hiện CCHC với công tác thi đua – khen thưởng của Sở. 

Kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là 

việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa, việc rà 

soát, kiểm soát TTHC; có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao 

trách nhiệm của đội ngũ CCVC. Nâng cao chỉ số CCHC của Sở, chỉ số đo lường 

sự hài lòng của người dân tại Bộ phận Một cửa; Cải thiện, khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số CCHC của Sở. Công khai 

các TTHC và cơ chế tự chủ tài chính tiếp tục được củng cố và phát huy tác dụng 

tích cực, công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở tiếp tục được quan 

tâm đẩy mạnh.  

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP THEO 

1. Cải cách thể chế 

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản. Tự 

kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản phù hợp quy định. Tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật. 

Chuẩn hóa quy trình tiếp thu ý kiến và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND các cấp (cơ quan giao đầu mối).  

2. Cải cách thủ tục hành chính 

Kiểm soát TTHC: Tiếp tục rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC theo kế 

hoạch, Đề án và theo quy định lĩnh vực ngành quản lý. Công bố TTHC/danh mục 

TTHC đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và đúng 

thời hạn. Niêm yết, công khai TTHC kịp thời, đầy đủ, rõ ràng. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông.  

Tiếp tục cải cách quy trình xử lý hồ sơ, công việc trong cơ quan và giữa các 

cơ quan, các cấp với nhau. Đồng thời đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ hành 

chính công theo hướng đơn giản, liên thông, liên kết, hiện đại và trực tuyến.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy  

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 

Sở theo quy định. Thực hiện tuyển dụng công chức theo đúng quy định. Quản lý 

tổ chức, cán bộ theo phân cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách 

nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính và 

phòng chống tham nhũng. Tinh giản biên chế theo theo đúng quy định. 

4. Cải cách công vụ 

Xây dựng đội ngũ CCVC có phẩm chất đạo đức, trong sạch, có năng lực 

trong thực thi công vụ, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đạt tiêu chuẩn quy định. Nâng 

cao chất lượng đội ngũ CCVC và chất lượng xử lý công việc trong cơ quan. Rà 

soát nhiệm vụ, vị trí việc làm của CCVC toàn Sở gắn với việc tuyển dụng, bố trí, 

chuyển đổi vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ phù hợp. Tiếp tục đổi mới công 

tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ công chức, viên chức; nâng 



cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính gắn với công tác thi đua khen 

thưởng, kỷ luật. 

5. Cải cách tài chính công 

Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính, thực hiện cơ chế 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Sở và các đơn vị trực thuộc.  Tiếp tục đổi mới cơ 

chế quản lý tài chính như: cấp phát, sử dụng, thu chi, quyết toán ngân sách. Tiếp 

tục triển khai có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh 

phí theo quy định. 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của 

cơ quan. Nâng cao tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, giảm thời gian. Tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung, ứng dụng chữ ký số, các 

phần mềm phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, các phần mềm chuyên ngành, 

phần mềm quản lý văn bản và điều hành…   

Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử của sở, Cổng 

thông tin hỗ trợ doanh nghiệp (http://htdn.laocai.gov.vn), Hệ thống tổng hợp dữ 

liệu hộ kinh doanh – hợp tác xã (http://www.dkkdlaocai.gov.vn/). Thực hiện tốt 

hệ thống giám sát – đánh giá và đo lường sự hài lòng của người dân.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.  

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và 

phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lào Cai./. 
 

  Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thông tin và 
Truyền thông; Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, CCHC, VP. 
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KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÀO CAI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SKH ngày          /9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
 

Lĩnh vực 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Tiếp 

nhận 

trực 

tiếp 

Tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.973 34 0 1.939 1.926 1.926 0 47 47 0 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp 

sáng tạo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 48 6 35 7 38 38 0 10 10 0 

Lĩnh vực Đấu thầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cộng: 2.024 40 38 1.946 1.967 1.967 0 57 57 0 



Phụ lục  

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÀO CAI  

(Kèm theo Văn bản số             /BC-SKH ngày           /9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Công tác chỉ đạo điều hành CCHC    

1.1.  Kế hoạch CCHC     

1.1.1.  Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 08  

1.1.2.  Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 08 Đang thực hiện 

1.1.3.  Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành Văn bản 28  

1.2.  Kiểm tra CCHC    

1.1.1.  Số phòng ban, đơn vị đã kiểm tra 
Phòng ban, đơn 
vị 

0  

1.1.2.  Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra Vấn đề 0  

1.1.3.  Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong Vấn đề 0  

1.3.  
Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, UBND tỉnh giao về công 

tác CCHC 
   

1.3.1. Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 02  

1.3.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 02 Đang thực hiện 

1.3.3. Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ 0  

1.4.  Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức    



STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.4.1. Số lượng phiếu khảo sát Số lượng 1.620  

1.4.2. Hình thức khảo sát 

Trực tuyến = 0 

Phát phiếu = 1 

Kết hợp = 2 

2  

1.5.  Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, doanh nghiệp 
Không = 0 

Có = 1 
0  

2.  Cải cách thể chế    

2.1. Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành Văn bản 0  

2.1.  Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyển Văn bản 0  

2.2.  Số VBQPPL đã rà soát Văn bản 0  

2.3.  Số VBQPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát Văn bản 0  

2.4.  Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản 0  

3.  Cải cách thủ tục hành chính    

3.1.  Thống kê TTHC    

3.1.1.  Số TTHC công bố mới Thủ tục 78  

3.1.2.  Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục 103  

3.1.3.  Tổng số TTHC đang có hiệu lực Thủ tục 160  

Trong 

đó 

Số TTHC cơ quan, đơn vị: Thủ tục 111  

Số TTHC cấp sở, ngành Thủ tục  25  



STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

Số TTHC cấp huyện: Thủ tục 21  

Số TTHC cấp xã: Thủ tục 3  

3.2.  Vận hành Cổng dịch vụ công    

3.2.1. Số TTHC đã cập nhật, công khai trên Cổng DVC quốc gia Thủ tục 111  

3.2.2. Số TTHC mức độ 3 và 4 đã tích hợp lên Cổng DVC quốc gia  Thủ tục 80  

3.3.  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông    

3.3.1.  Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục 65  

3.3.2.  Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục 35  

3.3.3.  Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ % 100%  

3.3.4.  Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa % 100%  

3.4.  Kết quả giải quyết TTHC    

3.4.1.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC  tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn % 100%  

3.4.2.  
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng 

hẹn 
%  

Huyện, thị xã, 
thành phố báo 

cáo 

3.4.3.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai được giải quyết đúng hẹn  %   

3.4.4.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC về lĩnh vực xây dựng được giải quyết đúng hẹn  %   

3.5.  Vận hành Cổng dịch vụ công    

3.5.1.  Số TTHC được tích hợp lên Cổng DVC Thủ tục 111  



STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3.5.2.  Số TTHC cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Thủ tục 80  

3.5.3.  Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Thủ tục 80  

4.  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước    

4.1.  Cơ cấu tổ chức bộ máy    

4.1.1.  Số phòng, ban chuyên môn cấp sở, ngành 
Phòng ban, đơn 
vị 

09  

4.1.2.  Số phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, thị xã, thành phố 
Phòng ban, đơn 

vị 
  

4.2.  Số liệu về biên chế công chức    

4.2.1.  Tổng số biên chế được giao trong năm Người 50  

4.2.2.  Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 47  

4.2.3.  Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị  Người 02  

4.2.4.  Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 0  

4.2.5.  Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015 % 9%  

4.3.  
Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
   

4.3.1.  Tổng số người làm việc được giao Người 55  

4.3.2.  Tổng số người làm việc có mặt Người 49  

4.3.3.  Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 0  

4.3.4.  Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 % 0  



STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

5.  Cải cách chế độ công vụ    

5.1.  Vị trí việc làm của công chức, viên chức    

5.1.1.  
Số phòng, ban, đơn vị đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy 

định 

Phòng ban, đơn 

vị 
09  

5.1.2.  Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định Đơn vị 01  

5.1.3.  
Số cơ quan, đơn vị vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện 

qua thanh tra 

Phòng ban, đơn 

vị 
0  

5.2.  Tuyển dụng công chức, viên chức    

5.2.1.  Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) Người 01  

5.2.2.  Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 01  

5.2.3.  
Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp 

huyện. 
Người  

Huyện, thị xã, 
thành phố báo 

cáo 

5.2.4.  Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển). Người 0  

5.2.5.  Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 0  

5.3.  Số liệu về bổ nhiệm công chức lãnh đạo    

5.3.1.  Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm lãnh đạo qua thi tuyển 

Đã thực hiện = 1 

Chưa thực hiện 

= 0 

0  

5.3.2.  
Số lãnh đạo cấp sở, ngành; UBND cấp huyện, thị xã, TP được bổ 

nhiệm mới 
Người 0  
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Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

5.3.3.  Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành được bổ nhiệm mới Người 03  

5.3.4.  
Số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện, thị xã, TP được bổ 

nhiệm mới 
Người 0  

5.4.  
Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính 

quyền). 
   

5.4.1.  
Số lãnh đạo cấp sở, ngành và UBND cấp huyện, thị xã, TP bị kỷ 

luật. 
Người 0  

5.4.2.  
Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành  và UBND cấp huyện, thị 

xã, TP bị kỷ luật. 
Người 0  

5.4.3.  
Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL bị 

kỷ luật. 
Người 0  

6.  Cải cách tài chính công    

6.1.  
Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi 

đầu tư (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Phòng ban, đơn 

vị 
0  

6.2.  
Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (lũy 

kế đến thời điểm báo cáo) 

Phòng ban, đơn 

vị 
0  

6.3.  
Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên 

(lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Phòng ban, đơn 
vị 

0  

6.4.  
Số đơn vị SNCL do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên (lũy 

kế đến thời điểm báo cáo) 

Phòng ban, đơn 

vị 
0  

6.5.  
Số lượng đơn vị SNCL đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế 

đến thời điểm báo cáo) 

Phòng ban, đơn 

vị 
0  

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



STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

7.1.  Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 
Chưa = 0 

Hoàn thành = 1 
1  

7.2.  

Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh  đến 100% UBND các huyện. 

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp huyện, cấp 

xã. 

Chưa có = 0 

2 cấp = 1 

3 cấp = 2 

2  

7.3.  
Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống thông tin báo 

cáo quốc gia 

Chưa = 0 

Đang làm = 1 

Hoàn thành = 2 

2  

7.4.  
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã được cấp chứng thư số. 
 100%  

7.5.  Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP). 

Chưa = 0 

Đang làm = 1 

Hoàn thành = 2 

2  

7.6.  Số liệu về trao đổi văn bản điện tử    

7.6.1.  
Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều 

hành từ cấp tỉnh đến cấp xã. 
   

Trong 

đó 

Tỷ lệ sở, ngành đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh % 100%  

Tỷ lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh % 100%  

Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND huyện. %  
Huyện, thị xã, 

TP báo cáo 

7.6.2.  Tổng số văn bản đi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Văn bản 4.525  



STT 
Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

Trong 

đó 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ 

ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử). 
% 100%  

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song 

với văn bản giấy 
% 100%  

7.7.  
Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của 

tỉnh 
   

7.7.1.  Tỷ lệ sở, ngành đã kết nối liên thông với Hệ thống % 100%  

7.7.2.  Tỷ lệ đơn vị cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống % 100%  

7.7.3.  Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống % 100%  

7.8.  Dịch vụ công trực tuyến    

7.8.1.  Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 TTHC 80  

7.8.2.  Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4 TTHC 80  

7.8.3.  Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 % 98,1%  

7.8.4.  Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 % 98,1%  
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