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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023, phương 

hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ Sơn La. 

 

Thực hiện Công văn số 398/SNV-CCHC&VTLT ngày 01/03/2022 của Sở Nội 

vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, UBND 

huyện Yên Châu báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I năm 2023 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá về các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân 

dân huyện đối với công tác CCHC 

Căn cứ kết quả chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 được công bố tại Quyết 

định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Châu đã tiến hành tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 

2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Trong quý I năm 2023, UBND huyện Yên Châu đã ban hành các văn bản chỉ 

đạo, điều hành, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC như: Quyết 

định số 14/QĐ-UBND ngày 9/01/2023 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch cải 

cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND 

ngày 12/01/2023 nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023; 

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/01/2023 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải 

cách hành chính năm 2022; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Quyết định 

số 161/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch 

kiểm tra công tác CCHC, hoạt động công vụ, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, 

dân vận dân chủ trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023; Kế hoạch 109/KH-UBND 

ngày 01/3/2023 của UBND huyện Yên Châu về tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính huyện năm 2023. 

2. Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 

Ngày 09/01/2023, UBND huyện Yên Châu ban hành Quyết định số 14/QĐ-

UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch đề ra 08 

nhiệm vụ lớn, 45 nhiệm vụ cụ thể giao cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn trong huyện tổ chức triển khai, thực hiện.  

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã hoàn thành được 15/45 nhiệm vụ, cụ 

thể: 
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- Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 9/01/2023 của UBND huyện về ban hành 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; 

- Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện về nâng cao 

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023; 

- Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND huyện về tuyên truyền 

công tác cải cách hành chính huyện năm 2023; 

- Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện về việc 

ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, hoạt động công vụ, thi đua khen 

thưởng, văn thư lưu trữ, dân vận dân chủ trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023; 

- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 19/2/2023 của UBND huyện về cải thiện chỉ 

số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2023 huyện Yên Châu;  

- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện về thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023; 

- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện về thực hiện 

công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; 

- Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện về kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023;  

- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện về công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu ban 

hành hết hiệu lực đến ngày 31/12/2022; 

- Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Yên Châu 

về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Châu 

năm 2023; 

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Châu năm 2023;  

- Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện về việc 

công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023;  

- Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 28/12/2022 về chuyển đổi số huyện Yên 

Châu năm 2023; 

- Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện về việc 

phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện Yên Châu. 

3. Đánh giá về công tác kiểm tra CCHC 

- UBND huyện ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 của 

UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, hoạt động công 

vụ, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, dân vận dân chủ trên địa bàn huyện Yên 

Châu năm 2023, trong đó kiểm tra trực tiếp tại 23 cơ quan, đơn vị.  
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- Để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, UBND huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra 

công tác hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong quý II, và quý III năm 2023.  

4. Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC 

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được UBND huyện quan 

tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 

01/3/2023 của UBND huyện về tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện 

năm 2023; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của 

các cấp, các ngành về công tác cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức; Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa xây dựng các tin, bài, phóng 

sự về tình hình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Duy trì chuyên 

mục CCHC phát sóng thứ 2 hàng tuần. Trong quý I, Trung tâm Truyền thông - Văn 

hóa đã xây dựng và phát sóng 9 chuyên mục CCHC vào thứ 2 hàng tuần bằng cả 2 

thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng thái, với tổng số 9 bài, 12 tin; Cổng thông tin điện 

tử của huyện hàng ngày đăng, cập nhật các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính.  

5. Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Trong quý I/2023, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao huyện 191 nhiệm 

vụ (trong đó 15 nhiệm vụ có thời hạn, 176 nhiệm vụ không thời hạn), huyện đã hoàn 

thành đúng tiến độ 191 nhiệm vụ. 

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

1. Cải cách thể chế 

1.1. Kết quả xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật 

 Tham mưu giúp UBND huyện ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 

04/01/2023 về việc công bố danh mục văn bản QPPL do UBND huyện Yên Châu 

ban hành hết hiệu lực đến ngày 31/12/2022; Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 

04/01/2023 về việc công tác kiểm tra xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2022; Kế 

hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/01/2023 về việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL năm 2023.  

1.2. Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật 

Tham mưu giúp UBND huyện ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 

17/01/2023 về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; Công văn số 

403/UBND-TP ngày 28/3/2023 về việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

1.3. Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

- Tham mưu giúp UBND huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 

17/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023; Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 về việc công 

nhận 15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Báo cáo số 103/BC-
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UBND ngày 15/02/2023 về việc kết quả đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022;  

- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành Công văn số 

01/HĐPH ngày 02/3/2023 về việc rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Số lượng thủ tục hành chính 

được rà soát 384 thủ tục hành chính (cấp huyện: 268, cấp xã: 116), số thủ tục đề xuất 

phương án cắt giảm: 0. 

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua một cửa:  

+ Cấp huyện: 268 thủ tục hành chính cấp huyện, 35 thủ tục hành chính của 

các cơ quan ngành dọc. 

+ Cấp xã: 116 thủ tục hành chính cấp xã, 14 thủ tục hành chính của các cơ 

quan ngành dọc. 

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã: 

Tại bộ một cửa cấp huyện và cấp xã cán bộ, công chức viên chức được phân công 

trực đều được trang bị đầy đủ máy tính, máy in và ứng dụng phần mềm một cửa hiện 

đại vào giải quyết thủ tục hành chính. Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả, quy chế vận hành phần mềm một cửa hiện đại. Tuy nhiên, chưa 

có chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện, xã. 

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: 3.240 hồ sơ. 

+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại cấp huyện, cấp xã: 

Cấp huyện: 1.188 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang 227 hồ sơ, trong kỳ tiếp nhận 

961 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến 582 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính 379 

hồ sơ); Cấp xã: 3.128 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang 0, tiếp nhận trong kỳ 3.128 

hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến 401 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính 2.727 hồ 

sơ).   

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan 

đến quy định TTHC: Trong quý I/2023, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp 

nhận và giải quyết 01 phản ánh kiến nghị. 

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Cán bộ, công 

chức, viên chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã đều được 

đánh giá 100% hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 
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UBND huyện đã rà soát ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 44/46 đơn vị sự nghiệp. 

- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn 

vị sự nghiệp công lập tại tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Không. 

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức: 

UBND huyện thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức đúng 

quy định pháp luật và quy định phân cấp quản lý của UBND tỉnh, đảm bảo không 

vượt quá số lượng được giao. Tổ chức thực hiện hiện quy trình tuyển dụng viên 

chức, công chức cấp xã; điều động, biệt phái công chức, viên chức; quyết định cử 

cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại công chức; 

công chức cấp xã; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, 

chuyển xếp lương đối với công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã; khen 

thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức, người lao 

động; thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản 

lý, cán bộ công chức cấp xã đảm bảo thẩm quyền trong công tác quản lý cán bộ đảm 

bảo đúng phân cấp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chức trách, quyền hạn của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng phòng Nội vụ. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước tại 

tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các quy định của pháp luật và các quy định 

của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công 

tác: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tuân thủ đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, 

quy trình, thủ tục và các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo quy 

định theo phân cấp của UBND tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

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

viên chức: 

Đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc 

làm 48 đơn vị; trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm của UBND huyện. 

- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét tuyển): 

Không. 

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

- Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi 

tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị: 

Không. 
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- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Không. 

5. Cải cách tài chính công 

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã: 100% các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, ngân 

sách. Các đơn vị đã ban hành các văn bản quản lý, thực hiện tài chính theo quy định 

như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản công; Kế hoạch thực hành 

TKCLP; Công khai dự toán ngân sách…. 

- Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch được giao. 

Tổng thu ngân sách tỉnh giao và HĐND huyện quyết nghị: 693.045 triệu đồng. 

Thực hiện đến thời điểm báo cáo: 169.669 triệu đồng, đạt 24,48% dự toán tỉnh giao 

và Nghị quyết HĐND huyện giao.  

Trong đó:  

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn: Dự toán tỉnh giao và HĐND quyết nghị: 

93.500 triệu đồng. Thực hiện đến thời điểm báo cáo: 8.941 triệu đồng, đạt 9,56 dự 

toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND huyện giao. Trong đó: 

+ Thu từ các sắc thuế, phí lệ phí: Dự toán giao: 43.500 triệu đồng; thực hiện 

đến thời điểm báo cáo: 8.209 triệu đồng đạt 18,87% so với dự toán giao. 

+ Thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao: 50.000 triệu đồng; thực hiện đến thời 

điểm báo cáo: 732 triệu đồng đạt 1,46% so với dự toán.  

- Kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. 

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023: 115.120 triệu đồng; thực hiện giải ngân 

đến thời điểm báo cáo: 714,650 triệu đồng, đạt 0,62 % kế hoạch.  

Trong đó: 

+ Ngân sách huyện phân bổ: 13.420 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến thời 

điểm báo cáo: 714,650 triệu đồng, đạt 5,33% kế hoạch. 

+ Ngân sách tỉnh phân bổ: 101.700 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến thời 

điểm báo cáo: 0 đồng, đạt 0% kế hoạch. 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính, ngân sách: Sau khi có kết luận của Kiểm toán nhà nước khu 

vực VII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 tại Thông báo số 1085/TB-

KV VII, UBND huyện đã ban hành Báo cáo về thực hiện xử lý kiến nghị của Kiểm 

toán nhà nước Khu vực VII. Đến nay các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Khu 

vực VII đã được UBND huyện thực hiện đảm bảo theo yêu cầu. 

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: 100% các cơ 

quan, đơn vị ban hành Quy chế quản lý tài sản công và thực hiện quy chế đảm bảo 

theo quy định của Luật quản lý tài sản công. 
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- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập: 

100% các đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP của Chính phủ chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách, thực hiện 

các chế độ chính sách đảm bảo theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành. Các 

đơn vị đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công đảm bảo 

thời gian quy định, nội dung quy chế được bàn bạc, thống nhất trong đơn vị. 

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

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện 

tử, Chính quyền số ở địa phương: 

+ Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 28/12/2022 về chuyển đổi số huyện Yên 

Châu năm 2023;  

+ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/02/2023 về tuyên truyền về chuyển đổi 

số năm 2023 

+ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/02/2023 về kiểm tra ứng dụng công 

nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn 

huyện năm 2023. 

+ Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 14/02/2023 về Cung cấp số liệu phục vụ 

đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022 

+ Thông báo số 45/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện về Công 

khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.  

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật: 100% cán bộ công chức cấp 

huyện và cấp xã đã được trang bị máy tính để phục vụ công tác chuyên môn. Có 71 

máy tính được cài phần mềm diệt virut tập trung do tỉnh triển khai. Hầu hết các máy 

tính đều được kết nối Internet (trừ số máy tính được dùng để soạn thảo văn bản mật).  

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: UBND huyện đã 

sử dụng phần mềm quản lý văn bản; phần mềm một cửa điện tử; phần mềm cơ sở 

dữ liệu khiếu nại, tố cáo; phần mềm Hộ tịch; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức; phần mềm thi đua khen thưởng; phần mềm phổ cập giáo dục; phần mềm 

báo cáo tỉnh giao; phần mềm báo báo kiểm soát thủ tục hành chính, … 

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh 

nghiệp:  

+ Cấp huyện: Đã có cổng thông tin điện tử huyện, đăng 95 bài, 278 thủ tục 

hành chính, 104 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (cấp huyện 101, cấp xã 03).  

+ Cấp xã: 15/15 xã, thị trấn đã có Cổng thông tin điện tử. 

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình với 104 thủ tục. Trong 

quý I/2023 (cấp huyện 101, cấp xã 03), huyện đã tiếp nhận 721/3443 = 20% hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến (Trong đó, cấp huyện: 384/697 = 55%; cấp xã: 337./2746 

= 12%) 
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- Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã: Đã 

cấp 111 chữ ký số (cá nhân: 79; tổ chức: 32). Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã đạt 100% văn bản được ký số và trao 

đổi hoàn toàn trên môi trường điện tử (Không tính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

trường học). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt tích cực 

- Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính có nhiều 

tiến bộ. 

- Công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính ở huyện 

đã có chuyển biến tích cực trong việc giải quyết các công việc của tổ chức và cá 

nhân, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà 

nước từng bước có hiệu quả. 

- Thủ tục hành chính được công khai minh bạch về thời gian, phí và lệ phí 

theo quy định, giảm khâu trung gian, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian cho tổ chức 

và công dân. 

- Tinh thần và thái độ phục vụ của CBCC các cơ quan được nâng lên đáng kể, 

không có tình trạng lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, tiêu cực. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

- Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; 

việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn 

vị còn hình thức, chưa đảm bảo các nội dung theo yêu cầu. 

- Việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác CCHC của một số đơn vị 

còn hạn chế.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

TRỌNG TÂM 

1. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch 

cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện. 

2. Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật và áp dụng pháp luật đúng thẩm quyền về trình tự đảm bảo đúng luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. Tiến hành rà soát các văn bản đã ban hành thuộc 

thẩm quyền để loại bỏ, sửa đổi những văn bản không còn phù hợp. 

3. Tiếp tục đôn đốc việc duy trì thực hiện cơ chế một cửa và Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã hoạt động đi vào nề nếp, nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong quá trình giải quyết công việc liên quan 

đến thủ tục hành chính.  

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 

của Chính phủ, Nghị định số 26/NĐ-CP và các chế độ theo quy định hiện hành. 
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5. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP 

ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 

của Chính phủ. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để chất lượng đội ngũ phụ trách công tác cải cách hành chính được nâng cao 

hơn, đề nghị Sở Nội vụ mở các lớp tập huấn đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ 

năng trong công tác cải cách hành chính. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;  

- Ban chỉ đạo CCHC huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 

UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện;  

- Lưu: VT, NV Quh 38b.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  ĐỊNH KỲ CỦA UBND HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Biểu mẫu 1 

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

TT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi chú 
Đơn vị tính Số liệu 

1 Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành (Kết luận, chỉ thị, công văn chỉ đạo, 

quán triệt) 

Văn bản 
13  

2 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch CCHC năm (lũy kế đến thời điểm báo cáo) % 27%  

2.1 Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 45  

2.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 12  

3 Tự kiểm tra CCHC    

3.1 Số cơ quan, đơn vị đề ra trong kế hoạch tự kiểm tra. Cơ quan, đơn vị 23  

3.2 Số cơ quan, đơn vị đã kiểm tra  Cơ quan, đơn vị 0 

Bắt đầu 

kiểm tra 

từ quý II 

3.3 Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra (tính lũy kế từ đầu năm) % 0  

3.3.1 Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra Vấn đề 0  

3.3.2 Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong Vấn đề 0  

4. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao    

4.1. Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 191  

4.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 191  



11 
 

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

 4.4 Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành Nhiệm vụ 0  

5 Tuyên truyền CCHC    

5.1 Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 6  

5.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 6  

5.3 Số lượng tin/bài tuyên truyền đã đăng tải trên Cổng/Trang TTĐT Tin/bài 12 tin, 9 bài  

6 Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức Có = 1; Không = 0   

6.1 Số lượng phiếu khảo sát Số lượng 0  

6.2 Hình thức khảo sát 

Trực tuyến = 0 

Phát phiếu = 1 

Kết hợp = 2 

0 
Chưa 

khảo sát 

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

Có = 1 
0 

Chưa đến 

thời gian 

tổ chức 

đối thoại 
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Biểu mẫu 2 

Cải cách thể chế 

TT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi chú 
Đơn vị tính Số liệu 

1 Số VBQPPL1 đã ban hành/tham mưu ban hành Văn bản 0  

1.1.  Số VBQPPL do cấp huyện ban hành Văn bản 0  

1.2.  Số VBQPPL do cấp xã ban hành Văn bản 0  

2 Kiểm tra, xử lý VBQPPL    

2.1 Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị Văn bản 0  

2.2 Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau kiểm tra % 0  

2.2.1 Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau kiểm tra Văn bản   

2.2.2 Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản   

3 Rà soát VBQPPL    

3.1 Số VBQPPL đã rà soát  Văn bản 0  

3.2 Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau rà soát % 0  

3.2.1 Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau rà soát Văn bản   

3.2.2 Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản   

 

 

                                                           
1 Văn bản quy phạm pháp luật 
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Biểu mẫu 3 

Cải cách thủ tục hành chính 

TT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi chú 
Đơn vị tính Số liệu 

1 Thống kê TTHC    

1.1 Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa Thủ tục  
Huyện 

không có 

mục này 

1.2 Số TTHC công bố mới Thủ tục  

1.3. Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục  

1.4. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết  Thủ tục 384  

1.4.1 Số TTHC cấp huyện (Bao gồm cả TTHC các cơ quan ngành dọc) Thủ tục 268  

1.4.2 Số TTHC cấp xã (Bao gồm cả TTHC các cơ quan ngành dọc) Thủ tục 116  

2 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông    

2.1. Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục 15  

2.2. Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục 21  

2.3. 
Số TTHC đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo hướng không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính. 
Thủ tục   

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

2.5. Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa % 80  

3 Kết quả giải quyết TTHC    

3.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn % 100  

3.1.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ 1.188  
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3.1.2 Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ 1.188  

3.2. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn % 100  

3.2.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ 3.128  

3.2.2 Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ 3.128  

3.3. 

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ 

hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC được công khai trên cổng/trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị 

Tổng số văn 

bản xin lỗi theo 

quy định/tổng 

số hồ TTHC 

trễ hẹn 

0  

3.4. 

Số cuộc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ 

tục hành chính 

Cuộc/người 

tham gia 

 

Đã ban hành 

Kế hoạch số 

24/KH-

UBND ngày 

16/01/2023 

của UBND 

huyện 

3.5 Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định TTHC % 100  

3.5.1 Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến) PAKN 1  

3.5.2 Số PAKN đã giải quyết xong PAKN 1  

3.6. 

Công khai kết quả trả lời phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

Không = 0 

Có = 1 
1  
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Biểu mẫu 4 

Cải cách tổ chức bộ máy 

TT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi chú 
Đơn vị tính Số liệu 

1 Cơ cấu tổ chức bộ máy    

1.1 
Tỷ lệ hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo 

quy định của Chính phủ 
%   

1.2  Số lượng các ban quản lý trực thuộc UBND cấp huyện Ban 1  

1.3 Số tổ chức liên ngành do UBND huyện thành lập  5  

1.4 Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Cơ quan, đơn vị 48  

1.5 Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 % 0  

2 Số liệu về biên chế công chức    

2.1 Tổng số biên chế được giao trong năm Người 79  

2.2. Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 77  

2.3 Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị Người   

2.4 Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 1  

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

3 Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập    

3.1 Tổng số người làm việc được giao Người 1481  

3.2 Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo Người 1370  

3.3 Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 10  

3.4 Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 %   
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Biểu mẫu 5 

Cải cách chế độ công vụ 

TT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê Ghi 

chú Đơn vị tính Số liệu 

1 Vị trí việc làm của công chức, viên chức    

1.1 Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định Cơ quan, đơn vị 12  

1.2 Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định Cơ quan, đơn vị 48  

1.3 
Số cơ quan, tổ chức trực thuộc có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện 

qua thanh tra, kiểm tra 
Cơ quan, đơn vị 0  

2 Tuyển dụng công chức, viên chức    

2.1 Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) Người 0  

2.2 Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt Người 0  

2.3 Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên Người 0  

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

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

3 
Số lượng lãnh đạo quản lý được tuyển chọn, bổ nhiệm thông qua thi tuyển (lũy 

kế từ đầu năm) 
Người   

4 Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (cả về Đảng và chính quyền). Người   

4.1 Số lãnh đạo UBND cấp huyện bị kỷ luật. Người 0  

4.2 Số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện bị kỷ luật. Người 0  

4.3 Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL bị kỷ luật. Người 0  
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Biểu mẫu 6 

Cải cách tài chính công 

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 Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công %   

1.1 Kế hoạch được giao Triệu đồng 115.120,0  

1.2 Đã thực hiện Triệu đồng  714,650  

2 Thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) tại địa 

phương (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

   

2.1 Tổng số ĐVSN công lập tại địa phương (lũy kế đến thời điểm báo 

cáo) 

Đơn vị 50  

2.2 Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (lũy kế đến 

thời điểm báo cáo) 

Đơn vị 1  

2.3 Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo 

cáo) 

Đơn vị 0  

2.4 Số ĐVSN tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (lũy kế đến thời 

điểm báo cáo) 

Đơn vị 0  

2.4.1 Số ĐVSN tự bảo đảm từ 70% - dưới 100% chi thường xuyên Đơn vị 0  

2.4.2 Số ĐVSN tự bảo đảm từ 30% - dưới 70% chi thường xuyên Đơn vị 0  

2.4.3 Số ĐVSN tự bảo đảm từ 10% - dưới 30% chi thường xuyên Đơn vị 0  

2.5 Số ĐVSN do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên Đơn vị 49  

2.6 Số lượng ĐVSN đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế đến 

thời điểm báo cáo) 

Đơn vị 0  
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Biểu mẫu 7 

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

 

TT Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê Ghi 

chú Đơn vị tính Số liệu 

1 

Vận hành Hệ thống họp trực tuyến 

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

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh - 100% UBND cấp huyện, cấp xã. 

Chưa có = 0 

2 cấp = 1 

3 cấp = 2 
2 

 

2 Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh % 100%  

3 Số liệu về trao đổi văn bản điện tử    

3.1 
Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến 

cấp xã 
 X  

3.1.1 Cấp huyện đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh  x  

3.1.2 Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND huyện. % 100  

3.2 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của địa phương % 100  

3.2.1 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp huyện % 100  

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 dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy % 0  

3.2.2 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã % 100  

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  
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Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy % 0  

3.3 Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh  X  

3.3.1 Cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống  X  

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

4 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến    

4.1 Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 % 100  

4.1.1 Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục 104  

4.1.2 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục 104  

4.1.3 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến Thủ tục 104  

4.2 Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 % 100  

4.2.1 Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 Thủ tục 36  

4.2.2 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 Thủ tục 104  

4.2.3 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến Thủ tục 36  

4.3 
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC 

của tỉnh 

% 
100  

4.3.1 Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 Thủ tục 104  

4.3.2 Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai Thủ tục 104  

4.4 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 (Chỉ thống kê đối với các 

TTHC mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ) 
% 60,3  

4.4.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến) Hồ sơ 1.151  

4.4.2 Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến Hồ sơ 694  
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4.5. Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến  100  

4.5.1 
Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát sinh phí, lệ 

phí,…) 
Thủ tục 

51  

4.5.2 
Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia 

hoặc trên Cổng DVC của tỉnh. 
Thủ tục 

104  

5 
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích 

 
  

   5.1 
Số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ 

BCCI 

TTHC/KQ giải 

quyết 14  

5.2 Số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI TTHC 16  

5.3 Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI % 30  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T01:43:01-0800
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	Lù Văn Cường<Cuonglv76.yenchau@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T16:50:41+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu<yenchau@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T16:50:47+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu<yenchau@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-08T16:51:26+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu<yenchau@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




