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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ  

năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Ảng 
–––––––––––––––––––––– 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; Công văn số 1084/BCĐCCHC-SNV ngày 09/6/2022 của Ban Chỉ đạo 

CCHC tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành 

chính năm và báo cáo cải cách hành chính định kỳ của cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng báo cáo kết quả thực hiện công tác 

cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa 

bàn huyện Mường Ảng, cụ thể như sau:   

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

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Tình hình ban hành, triển khai kế hoạch cải cách hành chính: Thực hiện 

Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND huyện 

Mường Ảng đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/12/2021 cải cách 

hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng để tổ chức thực 

hiện, tập trung vào 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước: Cải cách thể chế; 

cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số; tài chính 

công; Cải cách lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính góp phần 

nâng cao năng lực hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung, nâng cao trách nhiệm, vai trò 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện cải 

cách hành chính tại đơn vị; Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức thực hiện công tác 

cải cách hành chính đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên đầu tư, nâng cấp 

trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Đánh giá hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính: 

Thực hiện các văn bản về chỉ đạo công tác cải cách hành chính của tỉnh. UBND 

huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, đôn đốc triển khai  

công tác cải cách hành chính tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn1. 

                                         
1 Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/01/2022 tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022; 

Công văn số 27/UBND-NV ngày 06/01/2022 về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC UBND các 

xã, thị trấn năm 2021; Công văn số 26/UBND-NV ngày 06/01/2022 về việc đánh giá, chấm điểm, chuẩn bị tài 

liệu kiểm chứng xác định chỉ số CCHC huyện MA năm 2021; Công văn số 190/UBND-NV 11/02/2022 về tiếp 

http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/C37B5DC1B906C8C4472587D1003704A6?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/C37B5DC1B906C8C4472587D1003704A6?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/477E0ADA069F5A9E472587C30026D45A?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/F5D795B57305BAC2472587C300273AEC?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/D9F5F71A1F923FCD472587E90010D970?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/D9F5F71A1F923FCD472587E90010D970?OpenDocument
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Qua đó, các cơ quan phụ trách lĩnh vực CCHC đã chủ động xây dựng, tham mưu 

cho UBND huyện và ban hành các văn bản triển khai nhằm đảm bảo thực hiện 

đúng Kế hoạch đã đề ra. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo CCHC huyện hàng quý; 

UBND huyện tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả chỉ số CCHC (Par 

Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Mường Ảng năm 2021; Tổ chức tập 

huấn công tác Cải cách hành chính; Tổ chức họp giao ban, chuyên đề giữa các 

đơn vị nhằm đánh giá và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên 

địa bàn huyện. 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 192/UBND-NV ngày 11/02/2022 

về phân công chủ trì, phụ trách đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC và trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân đối với kết quả công tác cải cách hành chính, trong 

đó giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển 

khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao điểm 

chỉ số CCHC trên địa bàn huyện năm 2022. 

- Đánh giá, tiến độ thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch Cải cách hành chính: 

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch Cải cách hành chính tại huyện 

được tổ chức đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay 

triển khai thực hiện có hiệu quả 100% kế hoạch đề ra. 

- Thực hiện gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với đánh giá, xếp loại 

cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị: Chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức, bình xét thi đua đối với các cá nhân, tập 

thể gắn với kết quả thực hiện công tác CCHC trong năm. 

                                                                                                                               
tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện về thực hiện công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Báo cáo số 157/BC-UBND 14/03/2022 về công tác Cải cách hành 

chính Quý I năm 2022; Công văn số 192/UBND-NV ngày 11/02/2022 về phân công chủ trì, phụ trách đối với 

các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với kết quả công tác cải cách hành chính; 

Công văn số 546/UBND-VP ngày 08/04/2022 về triển khai thực hiện thông báo Kết luận của TTg Phạm Minh 

Chính tại Phiên họp thứ nhất BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ; Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 

20/06/2022 về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng; Kế hoạch số 

123/KH-UBND 23/06/2022 về kiểm tra công tác Cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước 

năm 2022 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện MA; Công văn số 367/BCĐCCHC-NV ngày 

20/06/2022 Công văn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC năm và báo cáo CCHC định kỳ của cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện và UBND cấp các xã, thị trấn; Kế hoạch số 127/KH-UBND 29/06/2022 Kế hoạch Tập 
huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022; Thông báo sô73/TB-UBND 26/08/2022 về Kết luận tại 

cuộc phân tích, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 và sơ kết công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 trong 6 

tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện MA; Báo cáo số 489/BC-UBND 05/09/2022 về tình hình, kết quả, tiến 

độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp năm 2022; tình hình triển khai thực hiện các 

chương trình MTGQ; công tác thu ngân sách và đấu giá quyền sử dụng đất; công tác giao đất, giao rừng, cấp 

GCNQSD đất giai đoạn 2019-2023; tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, thực 

hiện Đề án 06 và chuyên đổi số trên địa bàn huyện; Giấy mời số 177/GM-UBND 13/09/2022 về dự Hội nghị tập 

huấn công tác Cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 1765/UBND-NV 13/09/2022 v/v đôn đốc báo cáo cải 

cách hành chính quý III năm 2022; Báo cáo số 510/BC-UBND báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu 

năm 2022 trên địa bàn huyện MA; Quyết định số 3728/QĐ-UBND 22/9/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công 

tác Cải cách hành chính và phân cấp quản lý Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã năm 2022; Công 
văn số 2093/UBND-NV ngày 07/11/2022 v/v cung cấp danh sách Đại biểu HĐND; CB,CC chuẩn bị điều tra xã hội 

học xác định chỉ số CCHC năm 2022 của các CQCM thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; Báo cáo số 677/BC-

UBND ngày 02/12/2022 về thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mường Ảng 

năm 2022; Công văn số 2384/UBND-NV ngày 06/12/2022 về báo cáo cải cách hành chính năm 2022.  

http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/EB30803B01B340C7472587E90012F6E6?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/EB30803B01B340C7472587E90012F6E6?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/BD7586B9AC64FB154725881500090FBE?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/BD7586B9AC64FB154725881500090FBE?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/EB30803B01B340C7472587E90012F6E6?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/EB30803B01B340C7472587E90012F6E6?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/3342730C54018A6347258822000CF03F?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/3342730C54018A6347258822000CF03F?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/C34F2A51A600A31E4725886B000D6486?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/C34F2A51A600A31E4725886B000D6486?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/C82F51EEE05E3B884725886B00064AF1?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/C82F51EEE05E3B884725886B00064AF1?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/C82F51EEE05E3B884725886B00064AF1?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/B572747002AF964C4725886A00280AB9?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/B572747002AF964C4725886A00280AB9?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/6E1A0946719CF1A24725887000304DF5?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/6E1A0946719CF1A24725887000304DF5?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/6496248885D36B46472588AE0007D1ED?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/6496248885D36B46472588AE0007D1ED?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/D74F6E3FC3EB2BD0472588B4001366F5?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/D74F6E3FC3EB2BD0472588B4001366F5?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/31CE567BD26EA492472588BC00381E6A?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/31CE567BD26EA492472588BC00381E6A?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/9DBEF10987C799D7472588C70007797F?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/9DBEF10987C799D7472588C70007797F?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/C34F2A51A600A31E4725886B000D6486?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/4700039EB38B484B472588E600294C25?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/4700039EB38B484B472588E600294C25?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/60F09509DAEAA20C472588F3000C5D05?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/60F09509DAEAA20C472588F3000C5D05?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/3269D9347BB6D2394725890D003F4174?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/3269D9347BB6D2394725890D003F4174?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/3269D9347BB6D2394725890D003F4174?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/EB308E857D6C10B0472589100029811D?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/EB308E857D6C10B0472589100029811D?OpenDocument
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2. Công tác kiểm tra CCHC 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại các đơn 

vị, địa phương; Ban hành kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/12/2021 về kiểm 

tra công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra 6 nội dung cải 

cách hành chính nhà nước tại trong tháng 11/2022 đối với 07/13 (54%) cơ quan 

đơn vị, 5/10 (50%) xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã chỉ ra 13 vấn đề còn hạn chế 

trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC của các cơ quan đơn vị, 

UBND các xã thị trấn; 100% các đơn vị còn tồn tại hạn chế được phát hiện qua 

kiểm tra đã khắc phục, xử lý tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. 

3. Công tác tuyên truyền CCHC 

Trên cơ sở Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện 

đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/01/2022 về tuyên truyền cải 

cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Mường Ảng năm 2022. Kế hoạch 

nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức tuyên truyền và phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị có liên quan; đồng thời chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn ban hành kế hoạch 

triển khai công tác tuyên truyền về CCHC năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị để 

triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả. 

Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC, các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn đã xây dựng và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền 

về CCHC nhà nước cho CB,CC,VC trong đơn vị và theo chức năng nhiệm vụ. 

Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức và 

các tầng lớp nhân dân về công tác CCHC và vai trò, trách nhiệm của từng cá 

nhân trong tham gia, giám sát hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, hoạt 

động CCHC. 

Năm 2022, huyện đã tiến hành căng treo 32 băng rôn, xây dựng tờ rơi 

tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung tuyên truyền hướng dẫn sử dụng 

Dịch vụ công trực tuyến và Bưu chính công ích, cấp phát 2000 tờ cho cán bộ 

công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; xây dựng 15 tin, 20 bài 

tuyên truyền về CCHC, phát trên hệ thống truyền thanh của huyện và hệ thống 

đài truyền thanh cơ sở của các xã, thị trấn. 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên 

truyền về công tác cải cách hành chính thông qua các tin bài phát thanh, các 

phóng sự, chương trình tuyên truyền cơ sở, lồng ghép nội dung CCHC trong các 

chương trình thông tin cổ động, tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện. Đồng 

thời tiếp phát sóng đầy đủ các chương trình phát thanh của Đài Phát thanh -

Truyền hình tỉnh về tuyên truyền CCHC của địa phương. Chỉ đạo phòng Văn 

hóa - Thông tin huyện thiết lập chuyên trang tuyên tuyền Cải các hành chính, 

chuyển đổi số trên trang Zalo Thông tin điện tử huyện Mường Ảng và đăng tải, 

chia sẻ các bài viết về công tác CCHC trên nền tảng Mạng xã hội, các Fanpage 

có lượng người theo dõi lớn trên địa bàn huyện.  
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Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải 10 tin bài phản ảnh 

công tác CCHC và các quyết định ban hành bộ thủ tục hành chính của các cơ 

quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của huyện có địa chỉ 

muongang.dienbien.gov.vn. Cập nhật thường xuyên, kịp thời các thủ tục hành 

chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Trang thông tin điện tử của huyện. Niêm yết 

công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và tuyên truyền thông qua Bảng 

điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của các xã thị trấn. 

Tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức 

viên chức trên địa bàn huyện trong các cuộc họp, giao ban, tập huấn công tác cải 

cách hành chính. 

Các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, phản ánh tình hình, kết quả thực 

hiện công tác CCHC Nhà nước huyện Mường Ảng trên các lĩnh vực: Cải cách 

thể chế, cải cách TTHC, cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng, nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa 

nền hành chính. Kết hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC với việc phổ 

biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của 

Nhà nước thông qua các cuộc hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư. Niêm yết công 

khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại bộ 

phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. 

4. Những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí 

điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại huyện 

Năm 2022, Huyện Mường Ảng đã có 01 cá nhân có sáng kiến, giải pháp 

mới trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mường Ảng. 

Tính mới: Sáng kiến đưa ra giải pháp tực hiện xây dựng và ban hành bộ 

tiêu chí chấm chỉ số cải cách hành chính cấp xã để tiến hành theo dõi, đánh giá 

cải cách hành chính hằng năm của UBND các xã trên địa bàn huyện đồng thời 

gắn CCHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng 

đầu cấp xã. 

 Tính hiệu quả: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 

và của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao chỉ 

số CCHC của huyện. 

 Phạm vi ảnh hưởng: Sáng kiến được triển khai áp dụng trên địa bàn toàn 

huyện Mường Ảng, trọng tâm là các xã thị trấn đã đem lại hiệu quả rõ dệt trong 

công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. 

5. Những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành 

5.1. Những tồn tại, hạn chế 

Công tác thông tin, báo cáo ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, chưa 

đảm bảo thời gian, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, tham mưu trong chỉ đạo, 

http://muongang.dienbien.gov.vn/
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điều hành của UBND huyện. 

5.2. Nguyên nhân 

Trình độ năng lực của một số cán bộ, công chức, trực tiếp tham mưu công 

tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị không đồng đều nhất là các xã, một số ít chưa 

đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác CCHC. 

5.3. Giải pháp khắc phục 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC, tăng 

cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị. 

5.4. Mục tiêu khắc phục tồn tại hạn chế 

Nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; 

phát huy tinh thần năng động, sáng tạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính 

trong các cơ quan, đơn vị. 

5.5. Đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp: Trong quý III tồn 

tại hạn chế của các đơn vị là: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị 

trấn chưa thực sự quan tâm đến công tác CCHC; chưa triển khai thực hiện một 

số nhiệm vụ đã được giao trong kế hoạch CCHC năm của huyện. 

 Sau khi triển khai các giải pháp thì người đứng đầu tại các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của 

CCHC, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại chưa hoàn thành 

theo đúng kế hoạch CCHC năm của huyện. 

5.6. So sánh kết quả với thời điểm báo cáo trước 

 So với kết quả 9 tháng thì việc chấp hành thực hiện các nhiệm vụ trong 

công tác CCHC của các cơ quan đơn vị đã thực sự được quan tâm, có chuyển 

biến rõ rệt. 

6. Đánh giá chung công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan 

tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và lãnh 

đạo UBND huyện; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở, ban, 

ngành tỉnh, đặc biệt là Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.  

UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành triển khai CCHC thực hiện đồng bộ 

trên tất cả các lĩnh vực, tại tất cả các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện, 100% các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn đã tiến 

hành xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị mình nhằm chủ 

động và thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; thường xuyên chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; 

công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn huyện tiếp tục được đẩy mạnh, đa 

dạng hóa hình thức tuyên truyền. 

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

1. Công tác cải cách thể chế  
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1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL  

1.1.1 Xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: 

- Trong năm 2022, UBND huyện đã ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý của huyện: gồm 14 Quyết định ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện2. 

- Thực hiện quy trình xây dựng văn bản  QPPL: Đến thời điểm hiện tại 

việc xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện được xây dựng đảm 

bảo quy trình theo các bước được quy định trong Luật xây dựng văn bản QPPL. 

1.1.2. Công tác, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

 - Ban hành kế hoạch rà soát hệ thống hóa: UBND huyện đã ban hành 

Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2022 và các văn bản chỉ đạo điều hành công tác rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL3.  

- Kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL: UBND huyện đã ban hành 

Công văn số 2048/UBND-TP ngày 31/10/2022 về việc rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL năm 2022; Báo cáo số 595/BC-UBND ngày 10/11/2022 về kết quả 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, 

trên địa bàn huyện Mường Ảng. Qua rà soát từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/10/2022, UBND huyện đã ban hành 13/13 văn bản quy phạm pháp luật quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức có thẩm quyền, căn cứ 

                                         
2 Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Nội vụ tế huyện Mường Ảng; Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mường Ảng; Quyết 

định số 1252/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng 

NN&PTNT tế huyện Mường Ảng; Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Mường Ảng; Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 

15/4/2022 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Mường 

Ảng; Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Ảng; Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Ảng; Quyết 

định số 1258/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng; Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Mường Ảng; Quyết định 
số 1260/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng 

GD&ĐT huyện Mường Ảng; Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện Mường Ảng; Quyết định số 1262/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Mường 

Ảng; Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Y tế huyện Mường Ảng; Quyết định số 1/01/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Ảng. 

3 Công văn số 1094/UBND-TP ngày 22/6/2022 về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật; Công văn số 1009/UBND-TP ngày 10/6/2022 về việc khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn 

bản QPPL trong lĩnh trọng tâm liên ngành năm 2022; Công văn số 1494/UBND-TP ngày 18/8/2022 về việc triển 

khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022; Công văn số 1698/UBND-TP ngày 15/9/2022 về việc 

Báo cáo tình hình thực hiện việc áp dụng các mức chi cho hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm 
pháp luật; Công văn số 1705/UBND-TP ngày 05/9/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 118/NQ-CP 

ngày 06/9/2022 của Chính phủ; Công văn số 1801/UBND-TP ngày 29/9/2022 về việc triển khai thực hiện Công 

điện số 805/CĐ-TTg ngày 11/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2048/UBND-TP ngày 31/10/2022 

về việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2022. 

http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/vbden.nsf/str/6E3626D215871524472589080037AB62?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/vbden.nsf/str/6E3626D215871524472589080037AB62?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/vbden.nsf/str/6E3626D215871524472589080037AB62?OpenDocument
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ban hành văn bản và nội dung của văn bản được xây dựng và ban hành theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành, 13/13 văn bản quy phạm pháp luật còn 

hiệu lực. Tuy nhiên, sau thời điểm báo cáo kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Ngày 16/11/2022, phát sinh 01 văn bản 

QPPL do UBND huyện ban hành (Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) căn cứ 

ban hành Quyết định là văn bản của Bộ Thông tin và truyền thông đã hết hiệu 

lực và đã được thay thế bởi Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị chuyên môn tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thay thế. 

- Về xử lý kết quả sau rà soát: Qua rà soát, các VBQPPL có thẩm quyền, 

căn cứ ban hành văn bản và nội dung của văn bản được xây dựng và ban hành 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, 14/14 văn bản quy phạm pháp luật 

còn hiệu lực. 

1.1.3. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2022 

của UBND huyện về thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng; Công 

văn số 1094/UBND-TP ngày 22/6/2022 về việc Công văn tăng cường công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

- Kết quả tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền:  

+ Công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản: UBND huyện đã ban hành Công 

văn số 1177/UBND-TP ngày 07/7/2022 về việc kiểm tra, xử lý đối với các văn 

bản có sai sót về nội dung theo kết luận kiểm tra của Sở Tư pháp. Sau khi phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, UBND 

huyện xử lý đối với 02 Văn bản QPPL có sai sót về nội dung theo kết luận kiểm 

tra của Sở Tư pháp4. 

+ Việc xử lý kết quả sau kiểm tra: Qua tự kiểm tra không phát hiện văn 

bản QPPL do HĐND&UBND huyện; UBND các xã, thị trấn ban hành có dấu 

hiệu trái pháp luật nên không xử lý sau kiểm tra. 

1.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

1.2.1. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Ban hành văn bản: UBND huyện đã ban hành các văn bản để tổ chức 

thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 20225 . 10/10 xã, thị trấn đã 

                                         
4 Công văn số 1299/UBND-TP ngày 26/7/2022 của UBND huyện về việc đính chính nội dung Quyết định số 

1253/2022/QĐ-UBND và Quyết định số 1257/2022/QĐ-UBND. 
5 Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/01/2022 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa 

bàn huyện Mường Ảng; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/2/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn huyện; Công văn số 59/UBND-TP ngày 14/01/2022 
về việc tăng cường hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kế 

hoạch số 170/KH-UBND ngày 22/9/2022 về khảo sát, đánh giá tình hình pháp luật về chính sách hỗ trợ người 

dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện;  Công văn số 1237/UBND-TP ngày 
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ban hành kế hoạch để tổ chức và chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác theo dõi 

thi hành pháp luật trên địa bàn quản lý. UBND huyện tổ chức khảo sát được 50 

phiếu. Trong đó: Khảo sát chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người 

sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

bệnh COVID-19 là: 25 phiếu; Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lập, quản 

lý hành lang bảo vệ nguồn nước là: 25 phiếu; UBND huyện giao Phòng Tư pháp 

là cơ quan chuyên môn thực hiện theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành đến nay các đơn vị đang tiến hành triển khai thực hiện đảm bảo đúng 

tiến độ.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về theo dõi thi hành pháp 

luật: Sau khi UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện việc phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về 

theo dõi thi hành pháp luật; đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 956 cuộc. 

Trong đó: Tuyên truyền miệng 97 cuộc 4.890 lượt người tham dự; tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 859 lượt với các nội dung tuyên truyền6.  

- Công tác kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật: Tiến hành thực hiện 

công tác kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp số 83/KH-UBND 

ngày 08/4/2022 của UBND huyện. 

- Kết quả kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật: Qua kiểm tra cho thấy về 

cơ bản các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai, tổ chức thực 

hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của UBND huyện, thông qua công tác 

kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần phải 

khắc phục trong thời gian tới của các đơn vị được kiểm tra, nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn. 

- Kết quả thực hiện công tác điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật: UBND huyện Mường Ảng ban hành Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 

22/9/2022 về khảo sát, đánh giá tình hình pháp luật về chính sách hỗ trợ người 

dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; lập, quản lý hành lang bảo vệ 

nguồn nước trên địa bàn huyện. UBND huyện giao Phòng Tư pháp tổ chức khảo 

sát được 50 phiếu. Trong đó: Khảo sát chính sách hỗ trợ người dân, người lao 

động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 

                                                                                                                               
18/7/2022 về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của CP về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; Công văn số 2016/UBND-TP ngày 26/10/2022 về việc hướng dẫn thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật. 
6 Luật Hộ tịch; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình, Luật hôn nhân và 

gia đình 2014; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Luật Đất Đai, Luật phòng, chống ma túy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 

09 Luật); Luật Điện ảnh năm 2022…; tuyên truyền các văn bản của huyện về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19, các nội dung về kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện. 
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bối cảnh dịch bệnh COVID-19 là: 25 phiếu; Khảo sát tình hình thi hành pháp 

luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước là: 25 phiếu. 

- Công tác xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật: Huyện đã ban 

hành Báo cáo số 675/BC-UBND ngày 02/12/2022 Báo cáo công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành năm 2022. 

- Tình hình ban hành xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật: Trong năm 2022 UBND huyện không ban hành văn bản xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền. 

1.2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực 

trọng tâm 

- Ban hành kế hoạch: UBND huyện đã ban hành các văn bản để tổ chức thực 

hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm7. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về theo 

dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm: Công tác phổ biến pháp luật về theo 

dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm được các cơ quan lồng ghép triển khai 

phổ biến các văn bản pháp luật khác tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, trên 

địa bàn với 83 cuộc và 664  lượt cán bộ, công chức tham gia tiếp thu. 

- Kết quả, điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng 

tâm: Tiến hành khảo sát chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử 

dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

bệnh COVID-19 là: 25 phiếu; Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lập, quản 

lý hành lang bảo vệ nguồn nước là: 25 phiếu. 

- Công tác xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Báo 

cáo số 675/BC-UBND ngày 02/12/2022 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2022. 

- Tình hình ban hành xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành 

pháp luật: Không phát sinh xử lý. 

1.3. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách thể chế 

Năm 2022, Huyện Mường Ảng đã có 01 cá nhân có sáng kiến, giải pháp mới 

trong công tác cải cách thể chế: “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và tổ 

chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Mường Ảng”. 

- Tính mới: Nâng cao chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND huyện ban hành cụ thể: Nâng cao tính khả thi của văn bản: Dễ hiểu, dễ 

áp dụng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Nâng cao hiệu quả pháp 

                                         
7 Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 
lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng; Công văn số 763/UBND-TP ngày 

10/5/2022 về việc phổ biến, khai thác, sử dụng và xây dựng Hệ dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm 

liên ngành năm 2022; Công văn số 1009/UBND-TP ngày 10/6/2022 về việc khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn 

bản QPPL trong lĩnh trọng tâm liên ngành năm 2022.  
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lý của văn bản; Văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, 

phù hợp với hệ thống văn bản cấp trên; Văn bản được ban hành đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định của pháp luật về trình tự thủ tục ban hành văn bản QPPL.  

- Đánh giá sơ bộ nét chính kết quả khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới: 

Từ 01/01/2022 đến 20/11/2022, UBND huyện đã ban hành 14 văn bản QPPL. 

Phòng Tư pháp huyện đã tiến hành thẩm định 14 dự thảo văn bản QPPL (đạt 

100%) do các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện soạn thảo trình Ủy ban 

nhân dân huyện ký ban hành đảm bảo đúng quy định; Đối với các xã, thị trấn 

theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, công chức Tư pháp - 

Hộ tịch các xã, thị trấn không phải thẩm định 17 văn bản QPPL, xong cũng đã 

góp ý kiến vào 100% các văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành; 

Các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị 

trấn ban hành đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành 

văn bản QPPL năm 2015.  

1.4. Những tồn tại, hạn chế 

1.4.1. Tồn tại hạn chế 

Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc rà soát, 

hệ thống hóa văn bản QPPL chưa kịp thời, thường xuyên. 

1.4.2. Nguyên nhân  

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật tuy đã có các văn bản hướng dẫn 

nhưng là nhiệm vụ có phạm vi, lĩnh vực theo dõi rộng; công tác phối hợp giữa 

các cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ, gây khó khăn trong việc đánh giá tình 

hình, tổng hợp số liệu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, nhận thức về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa 

VBQPPL của một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ nên chưa thực sự quan tâm, 

chỉ đạo.  

1.4.3. Giải pháp chung cho nhiều tồn tại trong công tác cải cách thể chế 

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật, cũng như công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

1.4.4. Giải pháp riêng đặc thù nhằm giải quyết đối với từng tồn tại, hạn chế 

Tiếp tục tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, tự kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến 

lĩnh vực ngành quản lý; kịp thời đề xuất xử lý các văn bản có nội dung trái pháp 

luật. Từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức thi 

hành pháp luật, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức 

thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. 

1.4.5. Mục tiêu khắc phục tồn tại, hạn chế 

Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc rà soát, 
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hệ thống hóa văn bản QPPL cũng như trong công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật của các đơn vị sau khi thực hiện các giải pháp đã kịp thời, thường 

xuyên, đảm bảo đúng thời gian và nội dung theo yêu cầu. 

1.4.6. Đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp trước đó 

Đã đạt được hiệu quả như mục tiêu đã đặt ra. 

1.4.7. So sánh kết quả với thời điểm báo cáo trước đó 

Các nhiệm vụ đã được hoàn thành đúng thời hạn theo Chương trình trọng 

tâm công tác tư pháp năm 2022 và các kế hoạch chuyên ngành đã đề ra. 

1.4.8. Giải pháp mới cụ thể đối với từng nhiệm vụ hoặc giải pháp giữ 

vững, nâng cao kết quả  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra. 

1.4.9. Trách nhiệm của tập thể và cá nhân 

- Trách nhiệm cá nhân: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

cải cách thể chế có trách nhiệm triển khai thực hiện các văn bản; thường xuyên 

đôn đốc trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại đơn vị. 

- Trách nhiệm tập thể: Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên 

chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ 

1.5. Đánh giá chung công tác cải cách thể chế 

Công tác cải cách thể chế trên địa bàn huyện tiếp tục được đẩy mạnh, 

công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện 

ngày càng được quan tâm, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tuân 

thủ chặt chẽ về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, từ khâu xây dựng 

dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan. Việc bảo 

đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật đã được các cấp chính quyền quan tâm 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Công 

tác tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn được quan tâm đẩy mạnh, từ đó ý thức 

chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân được nâng cao. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Thực hiện công khai, rà soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông 

2.1.1. Công khai thủ tục hành chính 

- Việc công khai TTHC được huyện thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ 

trên Trang thông tin điên tử của huyện https://muongang.dienbien.gov.vn/ và 

liên kết với cổng dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.dienbien.gov.vn/ và 

được niêm yết các thủ tục hành chính có sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc 

bãi bỏ trên các lĩnh vực khi có hiệu lực, hết hiệu lực thi hành tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của huyện. 

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

UBND các xã, thị trấn cập nhật, niêm yết, công khai kịp thời đảm bảo chính xác, 

https://muongang.dienbien.gov.vn/
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rõ ràng, đầy đủ các TTHC theo quyết định được công bố của Chủ tịch UBND 

tỉnh Điện Biên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và tại 

các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện.  

- Nội dung công khai: Các TTHC được chia theo lĩnh vực, bao gồm các 

Quyết định công bố, tên, mã TTHC, nội dung TTHC, các mẫu đơn, mẫu tờ 

khai... và nội dung hướng dẫn về quyền phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị. 

- Hiện nay tổng số thủ tục hành chính đang có hiệu lực trên địa bàn huyện 

là 321 thủ tục; cấp xã là 160 thủ tục đã được niêm yết, công khai, đã Tiếp nhận 

và Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện và UBND 

các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và 

thực hiện TTHC bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

- Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2022. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 

18/01/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Tổng số thủ tục 

hành chính được lựa chọn rà soát là 18 thủ tục thuộc các lĩnh vực như: Lao động 

- Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch - Đầu tư. 

Trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 12 thủ tục; cấp xã 06 

thủ tục đang được các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị 

trấn rà soát, đánh giá theo Quyết định của UBND tỉnh.  

2.1.2. Rà soát, đánh giá TTHC tại cơ quan, đơn vị  

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2022; Công văn số 643/VPUB-KSTT ngày 01/8/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh Điện Biên về việc gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính năm 2022; UBND huyện đã triển khai thực hiện rà soát, 

đánh giá TTHC theo Kế hoạch đã được phê duyệt cụ thể tại Báo cáo số 457/BC-

UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 và gửi về Văn phòng UBND tỉnh Điện 

Biên đảm bảo thời gian quy định.  

2.1.3. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

- Trong kỳ báo cáo toàn huyện đã tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 

nhận và Trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có tổng số hồ 

sơ TTHC đã tiếp nhận là: 8.429 hồ sơ. 

  - Trong đó: Tổng số hồ sơ TTHC của cấp huyện là: 3.923 hồ sơ. Trong 

đó: Tiếp nhận mới trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 903 hồ sơ; trực tuyến: 

2.952 hồ sơ; kỳ trước chuyển qua: 68 hồ sơ; Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 3.873 

hồ sơ trong đó: Đã giải quyết trước hạn: 3.843 hồ sơ; đúng hạn: 08 hồ sơ; quá 

hạn: 22 hồ sơ; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 50 hồ sơ; Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết trong hạn: 50 hồ sơ; Số lượng hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ. 
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- Giải trình việc để hồ sơ quá hạn cấp huyện: 22 hồ sơ. 

+ Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 03 hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả trước hạn 

nhưng do Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên bị ẩn 

không hiển thị hồ sơ trong tài khoản của lãnh đạo phòng, lãnh đạo UBND huyện 

để tích xử lý ký duyệt, sau khi chiết xuất báo cáo trên hệ thống UBND huyện 

phát hiện hồ sơ bị quá hạn kiểm tra không thấy hồ sơ trong tài khoản nào vì vậy 

đã nhờ đơn vị hỗ trợ phần mềm xử lý để hiện thị tiếp tục giải quyết dẫn đến hồ 

sơ bị quá hạn, trễ hạn. 

+ Lĩnh vực đăng ký thành lập hộ kinh doanh: 01 hồ sơ đã giải quyết và trả 

kết quả trước hạn nhưng do Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Điện Biên bị ẩn không hiển thị hồ sơ trong tài khoản của lãnh đạo phòng để 

tích xử lý ký duyệt, sau khi triết xuất báo cáo trên hệ thống phòng Tài chính - Kế 

hoạch phát hiện hồ sơ bị quá hạn kiểm tra không thấy hồ sơ trong tài khoản của 

lãnh đạo phòng vì vậy đã nhờ đơn vị hỗ trợ phần mềm xử lý để hiện thị tiếp tục 

giải quyết dẫn đến hồ sơ bị quá hạn, trễ hạn. 

+ Lĩnh vực Hộ tịch: 01 hồ sơ tiếp nhận ngày 13/7/2022 quá hạn do lỗi của 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên mới được đưa 

vào sử dụng từ ngày 20/6/2022 còn tồn tại nhiều hạn chế chưa được khắc phục 

kịp thời, cán bộ chuyên môn đã tích hoàn thành nhưng phần mềm lại không 

chuyển hồ sơ sang chế độ đã thực hiện xong hồ sơ mặc dù cán bộ chuyên môn 

đã thoát ra vào lại rất nhiều lần nhưng phần mềm lại xảy ra lỗi, phòng đã liên hệ 

với cán bộ kỹ thuật nhưng do phần mềm mới được vào sử dụng nên không khắc 

phục được. Hồ sơ đã được cơ quan chuyên môn là Phòng Tư pháp trả kết quả 

cho công dân ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vào ngày 13/7/2022. 

+ Lĩnh vực chứng thực: 01 hồ sơ tiếp nhận ngày 09/9/2022 quá hạn do lỗi 

của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên mới được 

đưa vào sử dụng từ ngày 20/6/2022 còn tồn tại nhiều hạn chế chưa được khắc 

phục kịp thời, cán bộ chuyên môn đã tích hoàn thành nhưng phần mềm lại 

không chuyển hồ sơ sang chế độ đã thực hiện xong hồ sơ mặc dù cán bộ chuyên 

môn đã thoát ra vào lại rất nhiều lần nhưng phần mềm lại xảy ra lỗi, phòng đã 

liên hệ với cán bộ kỹ thuật nhưng do phần mềm mới được vào sử dụng nên 

không khắc phục được. Hồ sơ đã được cơ quan chuyên môn là Phòng Tư pháp 

trả kết quả cho công dân ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vào ngày 09/9/2022. 

+ Lĩnh vực đất đai: 16 hồ sơ.  

Trong đó: 04 hồ sơ thực tế đã giải quyết và trả kết quả trước hạn do công 

chức, viên chức chuyên môn quên không tích phần mềm xử lý trên hệ thống; 03 

hồ sơ do công chức, viên chức tổng hợp trình hồ sơ cấp giấy chứng nhận chậm; 

02 hồ sơ do xác định lại ranh giới thửa đất, hộ gia đình không ở nhà nên hồ sơ 

kéo dài thời gian xử lý; 01 hồ sơ do điều chỉnh lại thông tin của công dân trên 

hợp đồng chuyển nhượng; 06 hồ sơ Trung tâm quản lý đất đai đã xử lý xong, 

chuyển cơ quan thuế để công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính trước hạn nhưng 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên, Cổng dịch vụ 

công quốc gia mới được đưa vào sử dụng từ ngày 20/6/2022 còn tồn tại nhiều 
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hạn chế chưa đồng bộ vẫn tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính dẫn đến hồ 

sơ quá hạn. 

Số hồ sơ TTHC của cấp xã là: 4.506 hồ sơ trong đó: Số mới tiếp nhận trực 

tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 2.251 hồ sơ, trực tuyến: 2.197 hồ sơ, kỳ trước 

chuyển sang: 58 hồ sơ.  

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4.483 hồ sơ trong đó, giải quyết trước hạn: 

4.385 hồ sơ, đúng hạn là: 24 hồ sơ, quá hạn: 74 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 23 hồ sơ. 

+ Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 23 hồ sơ. 

+ Số lượng hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ. 

Giải trình việc để hồ sơ quá hạn cấp xã: 74 hồ sơ đã giải quyết bị trễ hạn 

thuộc lĩnh vực Hộ tịch, Bảo trợ xã hội.  

Lý do: Thực tế công chức chuyên môn đã giải quyết và trả kết quả trước 

hạn nhưng do Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên 

hay bị lỗi, công chức bận nhiều việc và giải quyết nhiều hồ sơ thủ tục hành 

chính nên bị quên không vào lại tích xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Điện Biên dẫn đến hồ sơ bị quá hạn, trễ hạn. 

2.1.4. Xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết  

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và 

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác công khai, niêm yết, thông báo rộng 

rãi địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến người 

dân và tổ chức được biết và liên hệ; tại trụ sở HĐND&UBND huyện đã công 

khai số điện thoại, hòm thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

đối với việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Từ 

14/12/2021 đến 13/12/2022 UBND huyện Mường Ảng không nhận được phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết trên địa bàn. 

2.1.5. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 10/03/2022 Kế 

hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn huyện 

Mường Ảng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt 

công tác truyền thông bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú 

trên phương tiên thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh cơ sở; đăng trên trang 

thông tin điện tử huyện; viết các tin, bài phát trên Đài truyền thanh - truyền hình 

huyện; loa truyền thanh các xã, thị trấn; tổ dân phố, bản; tuyên truyền trực quan, 

trực tiếp tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; trên 

mạng xã hội, mạng viễn thông; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền lồng 

ghép, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách 

TTHC. Qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, 
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đảng viên, công chức và nhân dân, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức thực 

hiện tuyên truyền hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác 

thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia theo quy định; 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả thực 

hiện kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 

21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ; Thực hiện báo cáo trên Hệ thống báo cáo 

Chính phủ điện tử, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo đầy đủ 

Quý I, Quý II, Quý III và năm đúng thời gian quy định.  

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

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 02/KH-UBND ngày 06/01/2022 

của UBND huyện về kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 

2022 trên địa bàn huyện Mường Ảng. Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện đã ban hành Quyết 

định số 723/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt 

động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện Mường Ảng; 

Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện về việc giao 

nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của UBND huyện Mường Ảng đã cử các công chức, viên 

chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn làm 

việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 

23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết 

và trả kết quả cho tổ chức, công dân, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả đều thực hiện nghiêm túc thời gian trực, làm việc theo quy định, 

có thái độ nghiêm túc, hòa nhã, hướng dẫn tận tình, cung cấp thông tin đầy đủ, 

kịp thời, tuân thủ các quy trình khi thực hiện nhiệm vụ, không gây phiền hà cho 

các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho các cán 

bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng, đủ chế độ theo 

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

huyện, cấp xã được đầu tư khá hiện đại, tiện ích, cùng với việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, xử lý công việc, trả kết quả cơ bản đảm 

bảo theo quy định. Vị trí của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuận tiện, dễ 

tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi giao dịch với cơ quan, 

đơn vị. Bộ phận Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc huyện đã cập nhật đầy 

đủ mẫu phiếu, lập sổ theo dõi, phiếu kiểm soát hồ sơ theo đúng quy định thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện TTHC tại các cơ quan chuyên môn 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND 
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các xã, thị trấn được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp 

theo quy định là: 481 TTHC (trong đó: cấp huyện: 321 TTHC; cấp xã: 160 TTHC). 

 - Số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và giữa 

các cấp là 29 TTHC:  

Trong đó:  

+ TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông, TTHC được giải quyết 

theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền là: 20 TTHC. 

+ TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp là: 09 TTHC. 

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 

TTHC: UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, trả kết 

quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định tại 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; thực hiện 

nghiêm túc việc viết thư xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết 

TTHC và xin được gia hạn thời gian hẹn trả kết quả khi giải quyết xong TTHC 

công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã mang kết quả đến hộ gia 

đình để trả kết quả. 

Việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC: UBND huyện 

không có chức năng, nhiệm vụ xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết 

TTHC mà thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng quy trình 

nội bộ trong giải quyết TTHC.  

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức: UBND huyện  

đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả chấm điểm, đánh giá việc giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 

13/11/2019 của UBND tỉnh ban hành nội dung, phương thức chấm điểm đánh 

giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

2.1.7. Tình hình triển khai thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 2165/UBND-VP ngày 

13/12/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; Công văn số 2281/UBND-

VP ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Văn phòng 

Chính phủ; Công văn số 546/UBND-VP ngày 08/4/2022 của UBND huyện về 

việc triển khai thực hiện thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính 

phủ; Công văn số 786/UBND-VP ngày 16/5/2022 của UBND huyện về việc thực 

hiện Văn bản số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ. 

2.2. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách TTHC 

Năm 2022, Huyện Mường Ảng đã có 01 cá nhân có sáng kiến, giải pháp 

mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính: “Giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và hoạt động ở bộ phận tiếp nhận và trả kết 
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quả huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”. Cụ thể: 

+ Tính mới: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Nâng cao chất lượng, tiếp nhận, 

giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

+ Tính hiệu quả: Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính 

và hoạt động ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mường Ảng để thực hiện 

tốt các mục tiêu định hướng đề ra trọng phát triên kinh tế xã hội của huyện. 

+ Phạm vi ảnh hưởng: Mang tính khả thi cao, giải pháp đưa ra đã triển 

khai có hiệu quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, giải 

pháp đưa ra phù hợp với điều kiện thực tế có thể nhân rộng triển khai trên phạm 

vi toàn huyện. 

2.3. Những tồn tại, hạn chế 

2.3.1. Tồn tại, hạn chế 

- Một số cán bộ trực tiếp tham gia giải quyết các TTHC không thường 

xuyên đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện 

Biên và hoàn thành các bước trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Điện Biên đúng thời gian quy định gây chậm muộn, ảnh hưởng đến 

các bước tiếp theo khi chuyển hồ sơ. 

- Một số đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm các giải 

pháp đột phá, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo lĩnh vực, ngành phụ 

trách. Vẫn còn đơn vị chưa nhận thức đúng mức về tầm quan trọng của công tác 

cải cách thủ tục hành chính trong việc điều hành, phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm phải thực hiện công tác cải cách thủ 

tục hành chính theo ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách, từ đó, thiếu sự phân 

công, phân nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị. 

2.3.2. Nguyên nhân 

Một số công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, chưa sâu sát trong 

triển khai thực hiện. Hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, ảnh 

hưởng lớn đến việc cập nhật, kiểm soát TTHC. 

2.3.3. Giải pháp khắc phục 

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện cải cách đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn 

vị và trong hệ thống chính trị. Cải cách thủ tục hành chính cần được xác định nội 

dung trọng tâm, mang tính đột phá, tác động đến toàn bộ nền hành chính. Xác 

định và bố trí đủ các nguồn lực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính.  

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm 

đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

2.3.4. Mục tiêu khắc phục tồn tại hạn chế 
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Đảm bảo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính đúng theo Kế 

hoạch của tỉnh, của UBND huyện khắc phục hoàn toàn tồn tại hạn chế, thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

 2.3.5. Đánh giá kết quả sau khi triển khai giải pháp 

Sau khi triển khai các giải pháp thì nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công 

chức tại các cơ quan, đơn vị được nâng lên nhận thức rõ rệt. 

2.3.6.  So sánh với thời điểm báo cáo trước  

So với thời điểm trước thì nhận thức của cán bộ, công chức tại các cơ 

quan, đơn vị được nâng lên nhận thức rõ hơn, tình trang hồ sơ quá hạn đã giảm 

rõ rệt. 

 2.3.7. Giải pháp mới đối với từng nhiệm vụ: Không. 

2.3.8. Trách nhiệm của tập thể và cá nhân 

 - Trách nhiệm cá nhân: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

cải cách TTHC có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng quy định và các văn 

bản hướng dẫn; thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; 

Nêu cao trách nhiệm trong xử lý các khuyết điểm, hạn chế trong của cơ quan, 

đơn vị. 

- Trách nhiệm tập thể: Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên 

chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; thường xuyên kịp 

thời, phổ biến những văn bản mới, quy định mới về cải cách TTHC nhằm hoàn 

thành kế hoạch cải cách hành chính của huyện đề ra. 

2.4. Đánh giá chung 

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã đem lại hiệu lực hiệu quả trong 

hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, chất lượng phục vụ 

dịch vụ công ngày càng được nâng lên lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức 

lên hàng đầu thông qua việc thực hiện CCHC và duy trì cơ chế một cửa đối với 

các TTHC được UBND tỉnh công bố theo hướng nhanh gọn, đơn giản, dễ thực 

hiện, đồng thời kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong 

thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi , thông thoáng 

cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người 

dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.  

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

3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, 

biên chế cơ quan, đơn vị 

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Trung ương8. 

                                         
8 Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về 

một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của 
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UBND huyện đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 

UBND huyện về việc Quyết định giao biên chế công chức; số lượng người làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo NĐ 

số 68/2000/NĐ-CP năm 2022. Tổ chức thực hiện biên chế, số lượng người làm 

việc, hợp đồng theo đúng chỉ tiêu được giao năm 2022. 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

xây dựng Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mường Ảng, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu 

quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, sau đó ban hành Quyết định 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với 13/13 cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND.  

+ Số cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

huyện: Tại thời điểm hiện tại, UBND huyện có 13 cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện; 40 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện (trong đó: 

05 đơn vị khác, 35 đơn vị sự nghiệp trường học) và 01 tổ chức trực thuộc. 

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng theo Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ9. Trong năm 2022 không thực 

hiện cắt giảm đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Năm 2015, UBND huyện có 41 đơn vị sự nghiệp, trong đó: 05 đơn vị sự 

nghiệp cấp huyện; 36 đơn vị sự nghiệp trường học và 03 tổ chức trực thuộc. Tại 

thời điểm tháng 12/2022, UBND huyện có 40 đơn vị sự nghiệp, trong đó: 05 đơn vị 

sự nghiệp cấp huyện, 35 đơn vị sự nghiệp trường học và 01 tổ chức trực 

thuộc. Kết quả: Giảm 01 đơn vị sự nghiệp và 02 tổ chức trực thuộc so với 

năm 2015. Triển khai xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng theo Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ10. 

+ UBND cấp huyện thực hiện đúng quy định về số lượng lãnh đạo của các cơ 

quan chuyên môn cấp huyện. 100% các cơ quan chuyên môn cấp huyện có số lượng 

lãnh đạo phòng và tương đương tại các đơn vị có cơ cấu hợp lý đúng quy định. 

- Tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức: Tổng số biên chế công 

chức đã thực hiện thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc huyện là 78 biên 

chế (100% các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện đúng biên chế được giao, 

không có cơ quan nào vượt quá số biên chế được giao năm 2022), so với biên 

chế giao năm 2022 của huyện Mường Ảng là 86 biên chế. Việc bố trí sử dụng 

biên chế đảm bảo đúng quy chức và danh mục vị trí việc làm được UBND tỉnh 

                                                                                                                               
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 

07-KH/TW; 
9 Đề án số 1832/ĐA-UBND ngày 27/10/2021 của UBND huyện Mường Ảng về kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 
Chính phủ. 
10 Đề án số 1832/ĐA-UBND ngày 27/10/2021 của UBND huyện Mường Ảng về kiện toàn, sắp xếp các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ. 
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phê duyệt. 

+ Thực hiện Công văn số 1722/SNV-TCBM&TCBC ngày 31/8/2022 của 

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế từng năm 

và giai đoạn 2022 - 2026 theo. UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 159/KH-

UBND ngày 07/09/2022 về tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức từng 

năm và giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn huyện Mường Ảng. Kết quả thực hiện 

biên chế tinh giản trong năm 2022: Đã thực hiện tinh giản biên chế đối 02 công 

chức. Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015: 10,42%. Năm 

2022 biên chế giao cho UBND huyện giữ nguyên so với năm 2021; 

+ Tình hình quản lý, sử dụng biên chế viên chức: Tính đến thời điểm 

20/11/2022: Số người làm việc được giao: 1029 (sự nghiệp khác: 81, SNGD: 

948). Số người làm việc hiện có (tại thời điểm báo cáo): 1012 (sự nghiệp khác: 

85, SNGD: 924); (100% các đơn vị sự nghiệp thực hiện đúng số lượng người 

làm việc được giao, không có đơn vị nào vượt quá số lượng người làm việc 

được giao năm 2022). 

+ Kết quả thực hiện việc tinh giản biên chế trong kỳ: Năm 2022 UBND 

huyện đã tham mưu thực hiện tinh giản biên chế đối 03 viên chức. Tỷ lệ phần trăm 

biên chế đã tinh giản so với năm 2015: 9,50%. Năm 2015, biên chế được giao 1137 

biên chế (Sự nghiệp khác: 78 biên chế; sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo; 1059). 

3.2. Việc thực hiện phân cấp quản lý 

- Tình hình thực hiện các quy định về phân cấp quản lý: Trên cơ sở các 

quy định của pháp luật về bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện 

đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, cũng như các 

nhiệm vụ được UBND tỉnh phân cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy định 

phân cấp, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 

31/5/2010 về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện 

một số nhiệm vụ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức đã tạo sự 

chủ động cho huyện, cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế, hiệu quả 

hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Rà soát, sửa đổi, bổ sung 

và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của 13/13 các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp:  

UBND huyện đã thực hiện kiểm tra niệm vụ quản lý Nhà nước đã phân cấp đối 

với 04 cơ quan chuyên môn (Nội vụ; Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên và Môi 

trường; Văn hóa - Thông tin), 05 xã cấp xã (Ẳng Cang, Mường Đăng, Ngối Cáy, 

Xuân Lao và Búng Lao). 

-  Kết quả xử lý các vấn đề sau kiểm tra: Không. 

3.3. Việc triển khai mô tả công việc, khung năng lực của VTVL công 

chức, viên chức 

Trong năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng đã ban hành nhiều 
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văn bản triển khai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo quy 

định. 100% các cơ quan đơn vị đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức năm 2022 - 2023 và Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh 

nghề nghiệp viên chức năm 2022 - 2023 và trình Sở Nội vụ phê duyệt.  

Việc thực hiện cơ cấu công chức, viên chức: UBND huyện Mường Ảng 

đã chỉ đạo thực hiện rà soát và xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ, chú trọng xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức theo giới tính, người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực 

tiễn ở địa phương. 

3.4. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính nhà nước 

Năm 2022, Huyện Mường Ảng đã có 01 cá nhân có sáng kiến, giải pháp 

mới trong công tác cải cách tổ chức bộ máy: Một số giải pháp trong thực hiện 

công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

huyện Mường Ảng. 

Tính mới: Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác công tác kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với 

CBCCVC bảo đảm đúng quy định, chế độ chính sách và mục tiêu đề ra. 

Tính hiệu quả: Đưa ra những giải pháp cơ bản nâng cao công tấc tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC huyện Mường Ảng. 

Phạm vi ảnh hưởng: Phù hợp với thực tế tại huyện và đạt kết quả khả 

quan, áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn huyện. 

3.5. Tồn tại hạn chế 

3.5.1. Tồn tại, hạn chế 

 Việc triển khai bản mô tả công việc, khung năng lực của VTVL công 

chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. 

3.5.2. Nguyên nhân 

 Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tại một số đơn vị trong việc triển khai bản 

mô tả công việc, khung năng lực của VTVL công chức, viên chức ở một số cơ 

quan, đơn vị chưa cao. 

3.5.3. Giải pháp chung 

Đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu trong văn bản chỉ đạo của 

UBND huyện.  

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện, UBND xã, thị trấn và các chức danh chuyên môn của UBND cấp xã theo 

hướng phân định rõ chức năng, thẩm quyền để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong 

hoạt động quản lý Nhà nước địa phương.  

3.5.4. Giải pháp riêng  
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Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải 

cách tổ chức bộ máy tại đơn vị. 

3.3.5. Đánh giá kết quả sau khi triển khai giải pháp 

Sau khi triển khai các giải pháp thì các cơ quan đơn vị đã thực hiện nhiệm 

vụ đảm bảo yêu cầu đề ra. 

3.3.6. So sánh với thời điểm báo cáo trước  

Tại thời điểm tháng 9/2022: Biên chế viên chức ở đơn vị sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo bố trí ở một số trường học (đặc biệt là Giáo viên Mầm non) thiếu 

so với định mức quy định dẫn đến phải kiêm nhiệm. Trên cơ sở Quyết định số 

2178/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều 

chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc UBND các 

huyện, thị xã, thành phố năm học 2022 - 2023. UBND huyện Mường Ảng đã 

tiến hành giao số lượng người làm việc tới các đơn vị trường học; đồng thời tiến 

hành rà soát đội ngũ giáo viên còn thiếu xây dựng phương án, kế hoạch tuyển 

dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi triển khai thực hiện số lượng 

người làm việc tại các đơn vị trường học cơ bản đã đảm bảo yêu cầu đề ra.  

3.3.7. Giải pháp mới cụ thể đối với từng nhiệm vụ hoặc giải pháp giữ 

vững, nâng cao kết quả: Không. 

3.3.8. Trách nhiệm của tập thể và cá nhân 

-Trách nhiệm cá nhân: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước có trách nhiệm triển khai thực 

hiện các văn bản cải cách tổ chức bộ máy của huyện.  

-Trách nhiệm tập thể: Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên 

chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; thường xuyên kịp 

thời, phổ biến những văn bản mới, quy định mới về cải cách cải cách  tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước.  

3.6. Đánh giá chung công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị 

từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu 

quả hơn, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đáp ứng yêu cầu đề ra. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Tình hình xây dựng và mức độ thực hiện cơ cấu công chức, viên 

chức theo vị trí việc làm 

Thực hiện Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê 

duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng nghề nghiệp tối thiểu viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021 - 2022; Quyết 

định số 3411/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt bản mô tả công 

việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức 
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hành chính nhà nước thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021 - 2022. 

Tính đến thời điểm hiện tại, 13/13 cơ quan chuyên môn đã bố trí công 

chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô 

tả công việc, khung năng lực của từng vị trí đã được phê duyệt; 05 đơn vị sự 

nghiệp khác và 35 đơn vị trường học thuộc huyện đã bố trí viên chức theo đúng 

vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí đã 

được phê duyệt. 

4.2. Thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức  

 Việc thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện theo 

đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định tại các văn bản: Luật cán bộ, công 

chức; Luật viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ; Nghị định số 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 34/2019/NĐ-

CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố; các Thông tư hướng dẫn thi hành và phân cấp của tỉnh, Huyện ủy 

Mường Ảng…  

 Năm 2022 UBND huyện đã thực hiện 05 đợt tuyển dụng (cấp huyện: 01 

viên chức Ban quản lý dự án các công trình; 03 công chức các cơ quan chuyên 

môn và 08 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; cấp xã: 06 công chức). 

Các đợt tuyển dụng được thực hiện đảm bảo về quy trình, thủ tục (Quy trình 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng năm 

2022)11 , công khai minh bạch, trong chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng được 

                                         
11 Thực hiện Quyết định số 2377/QĐ-SNV ngày 18/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế 

hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. Ngày 22/6/2022, 

UBND huyện ban hành Thông báo số 58/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào 

tạo huyện Mường Ảng năm 2022. Nội dung thông báo nêu rõ điều kiện dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, cách 

tuyển dụng, xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng, phiếu đăng ký dự tuyển, thời 

gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển… trên trang thông tin điện tử của huyện, các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

- Trên cơ sở tiếp nhận phiếu đăng ký dự xét tuyển, sau khi hết thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển, ngày 

25/7/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. 

- Ngày 25/7/2022, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 3025/QĐ-UBND về việc thành lập Ban giám 
sát kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. 

- Ngày 27/7/2022, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập bộ phận giúp việc như: Ban kiểm tra phiếu; Ban 

Kiểm tra sát hạch; Ban đề thi; Tổ in sao đề thi. 

- Ngày 28/7/2022, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đã tổ chức họp, xét điều kiện tiêu chuẩn của người đăng 

ký dự tuyển. Ban hành Báo cáo số 35/BC-BKTP báo cáo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng 

ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. 

- Ngày 01/8/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành Thông báo số 402/TB-HĐTD về việc Triệu tập thí 

sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. 

Ban hành Thông báo số 403/TB-HĐTD thông báo nội dung phỏng vấn viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo 

huyện Mường Ảng năm 2022. 

- Ngày 01/8/2022, Hội đồng tuyển dụng ban hành Quyết định số 404/QĐ-HĐTD về nội quy phỏng vấn xét tuyển 

viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. 
- Ngày 11/8/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1433/UBND-NV báo cáo Sở Nội vụ về kế hoạch tổ chức 

phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022.  

- Ngày 12/8/2022, Hội đồng tuyển dụng, Ban Kiểm tra sát hạch tổ chức họp để triển khai kế hoạch phỏng vấn 

xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. 
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yêu cầu của vị trí việc làm, chất lượng nguồn nhân lực được tuyển dụng ngày 

càng được nâng lên. Sau khi tuyển dụng UBND huyện đều có báo cáo Kết quả 

tuyển dụng công chức, viên chức gửi Sở Nội vụ tỉnh12. 

4.3. Thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên 

chức lãnh đạo quản lý 

Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách 

quan theo đúng quy định pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, như: Quy định 

số 06-QĐ/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên; Quyết định số 

04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh; Hướng dẫn của Sở Nội vụ 

và phân cấp, Quy chế của Huyện ủy Mường Ảng. Quá trình xem xét bổ nhiệm 

đều gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chức 

trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn đối với từng chức danh, phẩm chất, năng lực và 

kết quả đánh giá đối với từng cán bộ, công chức, viên chức; công chức, viên 

chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn, trình 

tự, thủ tục theo đúng quy định. 

Kết quả: Trong năm 2022, UBND huyện Mường Ảng đã ban hành Quyết 

định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm đối với 23 công chức, viên 

chức lãnh đạo, quản lý (Bổ nhiệm mới: 09 công chức, viên chức; bổ nhiệm lại: 

10 công chức, viên chức; điều động và bổ nhiệm: 04 công chức, viên chức). 

- Kết quả thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh 

lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị: Không có. 

                                                                                                                               
- Ngày 14/8/2022, Trưởng ban đề thi duyệt đề với Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức; Chủ tịch Hội đồng 

tuyển dụng viên chức bàn giao đề cho Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức; Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên 

chức giao đề cho Tổ trưởng Tổ in sao đề; Ngày 15/8/2022 Tổ trưởng tổ in sao đề bàn giao đề cho Trưởng Ban 
KTSH (đã lập biên bản kỳ phỏng vấn, biên bản xác nhận niêm phong, mở đề, đáp án, phân công nhiệm vụ phỏng 

vấn, bàn giao phiếu điểm,...). 

- Ngày 15/8/2022, Ban kiểm tra sát hạch tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & 

Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. Ngày 18/8/2022, Ban kiểm tra sát hạch đã báo cáo Hội đồng tuyển dụng 

kết quả phỏng vấn tại Báo cáo số 39/BC-BKTSH. 

- Ngày 22/8/2022, Hội đồng tuyển dụng tổ chức họp, xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo 

huyện Mường Ảng năm 2022. Hội đồng tuyển dụng ban hành Báo cáo số 430/BC-HĐTD ngày 22/8/2022 về kết 

quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022.  

- Ngày 23/8/2022, UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến kết quả tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. Ngày 30/8/2022, Huyện ủy Mường Ảng ban hành 

Thông báo số 1222-TB/HU về công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng 
năm 2022. 

- Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Huyện ủy Mường Ảng, ngày 30/8/2022, UBND huyện Mường Ảng trình Sở 

Nội vụ tỉnh Điện Biên phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường 

Ảng năm 2022 tại Tờ trình số 1584/TTr-UBND. 

- Căn cứ Quyết định số 3556/QĐ-SNV ngày 14/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kết quả 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. Ngày 15/9/2022, Hội đồng 

tuyển dụng viên chức ban hành Thông báo số 44/TB-HĐTD công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp 

Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022. 

- Ngày 22/9/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định tuyển dụng 08 thí sinh đến công tác tại các 

đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện Mường Ảng, kể từ ngày 01/10/2022  
12 Báo cáo số 449/BC-UBND ngày 29/7/2022 về tuyển dụng viên chức Ban QLDA các công trình huyện Mường 

Ảng năm 2022; Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 30/3/2022 về Kế quả tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng năm 2022. Báo cáo số: 541/BC-UBND ngày 

04/10/2022 về Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022; Báo 

cáo số 597/BC-UBND ngày 10/11/2022 về Kết quả tuyển dụng vông chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện Mường Ảng năm 2022; 
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4.4. Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý kỷ luật công chức, 

viên chức 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị có 

nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức chính trị, tác phong, lề lối làm việc, tinh 

thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động từng bước được nâng lên; công tác tổ chức, 

quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được đổi mới, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động đã góp phần xây dựng nền hành chính của 

huyện ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. 

Trong năm 2022, UBND huyện ban hành quyết định kỷ luật đối với 06 

cán bộ, công chức, viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật (Cảnh cáo: 01; Hạ bậc 

lương: 01; Khiển trách: 04). 

4.5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

- UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường năng 

lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành 

chính13, Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức năm 202214;  

nhằm nâng cao năng lực thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

huyện và tỉnh. 

- Trong năm 2022, UBND huyện đã tổ chức triển khai, thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo kế hoạch đã xây dựng; thực hiện xét, cử và tổ 

chức các lớp bồi dưỡng cho 536 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, 

bồi dưỡng, trong đó cấp huyện là 382 lượt, cấp xã: 154 lượt; Đào tạo chuyên 

môn: 26 lượt người; Bồi dưỡng LLCT: 07 lượt người; Bồi dưỡng QLNN: 14 

lượt người; Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp: 06 lượt người; Bồi dưỡng khác: 

483 lượt người; Đã thực hiện bồi dưỡng đối với đại biểu HĐND cấp huyện 31 

đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã 215 đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả 

đào tạo, bồi dưỡng đạt 127% kế hoạch đã đề ra. 

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo 

Luật ngân sách nhà nước và định mức quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-

BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 

26/12/2012 của UBND tỉnh Điện Biên quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 

của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

4.6. Chuyển đổi vị trí công tác 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. UBND 

                                         
13 Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND huyện về tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Mường Ảng, giai đoạn 2021 - 2025. 
14  Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND huyện về đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2022 

http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/8442D708F8C63D654725879600369B59?OpenDocument
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huyện đã triển khai các Kế hoạch số 05/KH-UBND 07/01/2022 Kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của 

CP đối với CCVC năm 2022; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2022 

UBND huyện về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 

2022; Công văn số 806/UBND-NV ngày 17/05/2022 về đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP của CP năm 2022; Báo cáo số 740/BC-UBND ngày 20/12/2022 về kết quả 

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. 

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Huyện nghiêm túc thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, quán triệt tầm quan trọng về chuyển đổi vị trí công tác để 

công chức, viên chức nắm vững các quy định của Trung ương nhằm chủ động 

phòng, ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị. Việc chuyển đổi vị trí công 

tác đảm bảo khách quan, công tâm, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ theo 

đúng quy định, đúng nguyên tắc hoán vị, không làm ảnh hướng đến tăng, giảm 

biên chế. 

Trong năm 2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định chuyển đổi đối 

với 30 công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (21 kế 

toán các đơn vị trường học và 09 công chức địa chính xã). 

4.7. Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách 

thu hút người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước ở cấp sở, 

huyện, xã: Không. 

4.8. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách chế độ công vụ 

 Năm 2022, Huyện Mường Ảng đã có 01 cá nhân có sáng kiến, giải pháp 

mới trong công tác cải cách chế độ công vụ: “Một số giải pháp nâng cao đạo đức 

công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức”. 

Tính mới: Sáng kiến đề cập đến việc đổi mới, nâng cao văn hóa công sở, 

đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. 

Tính hiệu quả: Nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. 

Phạm vi ảnh hưởng: Sáng kiến đã áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa ban huyện trong thực hiện nhiệm vụ. 

4.9. Những tồn tại, hạn chế 

Một số cán bộ công chức, viên chức chấp hành pháp luật chưa tốt còn bị 

xử lý kỷ luật. 

4.9.1. Nguyên nhân 

Nhận thức của một số cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm 

vụ được giao và chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, pháp luật chưa cao. 

4.9.2. Giải pháp chung 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của huyện, nhất 

http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/D3BB02D9869D2FF3472587C60014DC49?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/D3BB02D9869D2FF3472587C60014DC49?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/FFC6497A648A73D6472588460015B708?OpenDocument
http://hscvhma.dienbien.gov.vn/muongang/VBdi.nsf/str/FFC6497A648A73D6472588460015B708?OpenDocument
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là phải đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực của công 

chức gắn với vị trí việc làm. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức  về chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước. 

- Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới công tác đánh giá công chức gắn với 

việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.  

4.9.3. Giải pháp riêng: Không. 

4.10. Đánh giá chung công tác cải cách chế độ công vụ 

Công tác cải cách chế độ công vụ được UBND huyện quan tâm thực hiện, 

coi đó là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính, nhiều nhiệm 

vụ, giải pháp nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức của huyện được thực hiện như: thực hiện nghiêm túc danh mục vị trí 

việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để làm cơ sở cho việc 

bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, ví trí 

việc làm; thực hiện tuyển dụng gắn với vị trí việc làm và lộ trình tinh giản biên 

chế; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức, 

viên chức; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, kế hoạch bố trí, 

sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, công tác cải cách chế độ công vụ đã đạt 

được những kết quả nhất định trong mục tiêu chung về cải cách hành chính. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Kết quả thực hiện các chinh sách cải cách thu nhập, tiền lương, 

tiền công và các chính sách an sinh xã hội 

Năm 2022, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện lập 

dự toán kinh phí tiền lương và các khoản đóng, trên cơ sở dự toán các đơn vị 

lập, UBND huyện cấp dự toán chi thường xuyên đảm bảo tiền lương, tiền công 

cho các đơn vị. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 được HĐND huyện 

giao 446.554 triệu đồng; Ước thực hiện 534.514 triệu đồng(15), đạt 130,76% dự 

toán tỉnh giao, đạt 119,7% dự toán HĐND huyện giao; Dự toán thu theo Nghị 

quyết của HĐND huyện giao 446.554 triệu đồng; Ước thực hiện cả năm 534.514 

triệu đồng(16) (đã trừ đi khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đối với ngân 

sách cấp xã, và khoản thu từ ngân sách cấp xã hoàn trả ngân sách cấp huyện), 

đạt 119,7% dự toán HĐND huyện giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

huyện hưởng: Dự toán 57.710 triệu đồng; ước thực hiện 47.207 triệu đồng(17), 

đạt 81,8% dự toán HĐND huyện giao. 

- Trong năm UBND huyện phân bổ và giao dự toán để các đơn vị chủ 

động tổ chức, triển khai thực hiện như: Kinh phí mua BHYT đối tượng BTXH, 

cựu thanh niên xung phòng; Kinh phí thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội theo 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; 

                                         
(15) Thực hiện đến 12/12/2022 đạt 378.195 triệu đồng, đạt 92,53% dự toán tỉnh giao, đạt 85,82% dự toán HĐND 

huyện giao. 
(16) Thực hiện đến 12/12/2022 đạt 469.823 triệu đồng, đạt 105,21% dự toán HĐND huyện giao. 
(17) Thực hiện đến 12/12/2022 đạt 28.651 triệu đồng, đạt 49,65% dự toán HĐND huyện giao. 
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Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP; Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, hỗ trợ giáo 

viên mầm non dạy lớp ghép và dạy tăng cường tiếng việt cho trẻ DTTS, hỗ trợ 

nấu ăn theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú 

theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; Kinh phí đối với người khuyết tật theo 

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH;… 

5.2 Kết quả triển khai thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, chính sách tài 

chính với doanh nghiệp nhà nước: Không có. 

5.3 Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập 

5.3.1. Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 

UBND huyện bàn hành Quyết định giao kinh phí tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm cho các cơ quan, đơn vị18. Năm 2022 toàn huyện có 25/25 đơn vị được 

giao thực hiện tự chủ và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đạt 100% (cấp huyện: 

15 đơn vị; cấp xã 10 đơn vị)19. 100% cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị 

trấn được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính; 100% các cơ quan, đơn vị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung 

Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 đúng 

quy định, phù hợp tình hình tài chính ngân sách địa phương. Thực hiện giao dự 

toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện 

đầy đủ các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an 

sinh xã hội. Qua đó, đơn vị đã tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 

ngân sách và số lượng người làm việc được giao; tiết kiệm những khoản chi tiêu 

không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc. 

Công tác quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên 

địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước; chấp hành và 

thực hiện theo phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công. Mua sắm tài 

sản công theo đúng quy định, có sự theo dõi chặt chẽ của các cơ quan có thẩm 

quyền. Chấp hành trình tự, thủ tục mua sắm theo đúng quy định hiện hành, đúng 

tiêu chuẩn, định mức và chế độ. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra quy chế 

chế sử dụng, công khai thực hiện mua sắm tài sản công tại đơn vị góp phần nâng 

cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp, các đơn vị, cá nhân trực tiếp quản lý 

và sử dụng tài sản công. 

 5.3.2. Thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

                                         
18 Quyết địnhsố 3608/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện MA năm 2022 và giai đoạn 2022-2024; Văn bản 

470/UBND-TCKH ngày 28/3/2022 của UBND huyện Mường Ảng về việc triển khai thực hiện Nghị định 

60/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công 

lập; Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Mường Ảng triển khai thực hiện công tác quản 

lý tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 226/11/2017 của Chính phủ; 
19 Quyết định 2506/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hảnh chính đối với các xã, thị trấn trên địa bản huyện. 
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Để thực hiện tốt Nghị định và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành 

trung ương, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã chủ động tham mưu cho 

UBND huyện triển khai đến các đơn vị, cơ quan, ban ngành đoàn thể trong 

huyện(20); hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng phương án tự chủ của đơn vị 

mình và tham mưu ban hành quyết định giao quyền tự chủ giai đoạn 2022 - 

2026 cho các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Mường Ảng(21). 

Trong năm 2022 đã có 41/41 đơn vị được giao thực hiện tự chủ về tài 

chính (Trong đó: Ban Quản lý dự án các công trình huyện tự đảm bảo chi 

thường xuyên; Trung tâm quản lý đất đai được giao tự đảm bảo một phần chi 

thường xuyên (50%); 39 đơn vị sự nghiệp khác do ngân sách Nhà nước đảm bảo 

chi thường xuyên). 

Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện đã thực hiện nghiêm túc, chủ động xây 

dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nhiều biện pháp sử dụng tiết kiệm các 

nguồn tài chính cho các hoạt động chuyên môn, bố trí hợp lý các khoản chi 

trong dự toán ngân sách được giao, áp dụng các biện pháp thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí để có nguồn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức, người 

lao động. 

 5.3.3. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính, ngân sách 

Trong năm 2022, UBND huyện đã có 01 cuộc Thanh tra theo Quyết định 

85/QĐ-TTr ngày 05/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên về thanh tra 

trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng trong việc chấp hành pháp luật 

về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh 

phí ngân sách. Tuy nhiên đến thời điểm báo cáo Thanh tra tỉnh Điện Biên chưa 

ban hành kết luận thanh tra. 

 5.3.4. Về việc rà soát, triển khai thực hiện Nghị định số 150/2020/NĐ-CP 

ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần: Không có. 

5.4. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực cải cách tài chính công 

- Năm 2022, huyện có 01 sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách 

tài chính công "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công trên 

địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên" và được phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện công nhận tại Quyết định số 119/QĐ-TCKH ngày 01/12/2022 của 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Ảng về việc công nhận sáng kiến cấp 

cơ sở năm 2022. 

- Đánh giá sơ bộ nét chính kết quả khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới: 

                                         
(20) Văn bản 470/UBND-TCKH ngày 28/3/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 
(21) Quyết định 3608/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Mường Ảng về việc giao quyền tự chủ về tự 

chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Mường Ảng năm 2022 và giai đoạn 

2022-2024. 
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Trên cơ sở phân tích thực trạng về công tác quản lý thu, chi Ngân sách Nhà 

nước nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính đối với lĩnh vực tài chính 

công trên địa bàn huyện Mường Ảng, chỉ ra nguyên nhân của việc thực hiện 

thành công cũng như các vấn đề còn hạn chế của công tác quản lý thu, chi 

NSNN, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi 

NSNN trên địa bàn huyện Mường Ảng giúp huyện xây dựng kế hoạch quản lý 

chi NSNN có cơ sở khoa học. 

5.5. Những tồn tại, hạn chế 

5.5.1. Tồn tại, hạn chế 

Việc theo dõi phản ánh tài sản, các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa 

vào sử dụng của một số đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa kịp thời ghi tăng tài 

sản trên hệ thống quản lý TS và đưa vào theo dõi sổ sách. 

5.5.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan: Công tác theo dõi tài sản công chưa được chỉ 

đạo thực hiện quyết liệt; một số đơn vị thực hiện báo cáo còn mang tính chất 

hình thức. 

- Nguyên nhân chủ quan: Kế toán đơn vị chưa nghiêm túc nghiên cứu kỹ 

hệ thống Luật và văn bản hướng dẫn hiện hành, dẫn đến công tác kiểm soát, 

kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo, công khai, kê khai tài sản chưa được 

phản ánh đầy đủ. 

5.5.3. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

- Giải pháp chung cho nhiều tồn tại trong công tác cải cách tài chính công: 

Tiếp tục tăng cường triển khai các văn bản Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; các nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh. Thường xuyên tham mưu cho 

UBND huyện ban hành các Kế hoạch, công văn kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị 

dự toán trong việc hạch toán, kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xây dựng 

các kế hoạch tập huấn nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm của 

đội ngũ kế toán các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi của đơn vị đúng với 

quy định. 

- Giải pháp riêng đặc thù nhằm giải quyết đối với từng tồn tại, hạn chế: 

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao sử dụng tài sản công có trách nhiệm sử 

dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm tránh gây thất thoát lãng phí. Thủ 

trưởng các cơ quan tuyên truyền tập huấn về nghiệp vụ, chính sách, chế độ quản 

lý tài sản công cho từng cá nhân nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng 

cá nhân sử dụng. 

5.5.4. Đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp: Không. 

5.5.5. So sánh với thời điểm báo cáo trước: Không. 

5.5.6. Giải pháp mới: Không. 

5.6. Đánh giá chung 
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Nhận thức về tầm quan trọng của công tác tài chính công trong đội ngũ 

cán bộ công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ngân sách nghiêm túc 

thực hiện công khai tài chính đảm bảo theo đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian 

và có thuyết minh về số liệu rõ ràng; thực hiện công khai dưới nhiều hình thức 

như: Công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện, công khai tại các bảng 

tin của huyện, xã, thị trấn(22);...  

Cải cách tài chính công đã được UBND huyện quan tâm. Phối hợp với các 

đơn vị dự toán xây dựng dự toán ngân sách nhà nước trong thời kỳ ổn định ngân 

sách phù hợp với tình hình địa phương; kiểm tra, hướng dẫn quyết toán ngân 

sách theo niên độ. Nhờ đó, chu trình ngân sách từ khâu lập dự toán cho đến chấp 

hành và quyết toán ngân sách vận hành hiệu quả, ổn định. UBND huyện đã thực 

hiện hỗ trợ các chính sách về an sinh xã hội như: chi phí học tập, cấp bù, miễn 

giảm học phí, chính sách ưu tiên đối với học sinh dân tộc rất ít người; chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách ưu tiên đối 

với học sinh dân tộc rất ít người, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội, chính sách hỗ trợ đất trồng lúa… 100% cơ quan, đơn vị đã xây 

dựng dự toán, 100% các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập đã xây dựng 

quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo quy định, thực hiện 

công khai minh bạch về tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

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

6.1. Xây dựng và ban hành các văn bản phát triển chính quyền số, bảo 

đảm an toàn thông tin mạng 

UBND huyện ban hành các văn bản liên quan đến phát triển chính quyền 

điện tử, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, các văn bản 

cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên các hệ điều hành và phần mềm ứng dụng; kịp thời 

cảnh báo nguy cơ bị tấn công vào các hệ thống thông tin đồng thời hướng dẫn các 

xử lý, khắc phục tạm sự cố nếu bị tấn công tới các cơ quan, đơn vị năm 202223. 

6.2. Triển khai, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; ứng 

dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của huyện được kết nối liên thông 

từ các sở, ban, ngành tỉnh tới huyện và các xã, thị trấn. 100% cơ quan chuyên 

môn và UBND các xã, thị trấn sử dụng chữ ký số (tính đến 15/7/2022 đã có 223 

cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức cấp huyện, xã được 

                                         
(22) Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2022; Quyết định 3467/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022; 

Quyết định 1169/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 

tháng đầu năm2022; Quyết định 3402/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về việc công bố công khai số liệu quyết toán 

ngân sách năm 2021. 
(23) Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 6/10/2021 của UBND huyện Mường Ảng về hoạch phát triển chính quyền 

số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Mường Ảng năm 2022; Kế 

hoạch số 132/KH-UBND ngày 5/7/2022 về tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn 
thông tin đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mường Ảng; Quyết đinh số 2969/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 về ban 

hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của 

cơ quan nhà nước; Công văn số 1575/UBND-VHTT ngày 29/8/2022 về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã 

độc trên không gian mạng năm 2022. 
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cấp chữ ký số). Tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt trên 95%; 147 cơ quan, đơn vị 

và cá nhân được cập tài khoản thư điện tử công vụ; Tỷ lệ cán bộ CCVC thường 

xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 95% (cấp huyện đạt 99%, cấp xã 

đạt 90%); 100% văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị được trao đổi, liên thông 

trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). 

Hiện tại, UBND huyện được trang bị 02 hệ thống hội nghị truyền hình 

trực tuyến, kết nối liên thông 3 cấp, 4 cấp từ trưng ương đến tỉnh, huyện đến 

10/10 xã, thị trấn. Triển khai, ứng dụng phần mềm Họp không giấy tại các cuộc 

họp của HĐND cấp huyện. 

Khai thác, sử dụng tốt mạng truyền số liệu chuyên dùng theo Quyết định 

số 13/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban 

hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng 

truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên và đảm bảo kiến trúc hạ 

tầng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh theo phiên bản 2.0. 

Việc tuyên tuyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ 

bản về an toàn thông tin được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng tại các cơ 

quan, đơn vị. Triển khai đầy đủ các quy định, kế hoạch về ứng phó sự cố an toàn 

thông tin; phân công cán bộ phụ trách CNTT thường trực xử lý sự cố mạng và 

mất an toàn thông tin. 

Hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan Nhà nước huyện Mường Ảng năm 

2022 đã được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin, cụ thể: 

- Hạ tầng CNTT trong các cơ Nhà nước trên địa bàn toàn huyện cơ bản 

đáp ứng yêu cầu công việc, tính đến thời điểm hiện tại toàn huyện có 02 máy 

chủ, 398 máy trạm, 145 máy in, 15 máy Scanner, 15 máy potocoppy, tỷ lệ máy 

trạm được cài phần mềm diệt virut tập trung BkavEndpoit do Sở Thông tin và 

Truyền thông trang cấp đạt 65%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động được trang bị máy tính đạt 100%, tỷ lệ máy tính có kết nối internet băng 

rộng, tốc độ cao đạt 90% (máy tính phục vụ công tác lưu trữ tài liệu mật, bảo 

mật không được kết nối mạng theo quy định); 100% các xã, thị trấn được kết nối 

vào mạng truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao của tỉnh, đảm bảo an toàn, bảo 

mật thông tin, kết nối ổn định. 

- Hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn huyện: 89% khu vực dân cư sinh 

sống, làm việc (bản, tổ dân phố) được kết nối internet băng rộng cố định (cáp 

quang); 29% hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cố định; tỷ lệ các bản, tổ 

dân phố trên địa bàn huyện đã được phủ sóng điện thoại di động 2G là 100%, 

sóng 3G, 4G là 96%; Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt trên 59,7%; 

tài khoản thanh toán điện tử đạt 26% góp phần là nền tảng hình thành môi 

trường số giúp kết nối, chia sẻ thông tin, tri thức, các giá trị văn hóa và tạo ra 

môi trường sống, lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh mới trên không gian 

mạng, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ, xóa đói, giảm nghèo, giảm tỷ lệ 

thất nghiệp, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống. 
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- Tổ chức tập huấn trực tuyến sử dụng hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC phiên bản 2.0 và số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho hơn 90 cán 

bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia giải quyết TTHC tại bộ phận Một 

cửa của huyện và các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn cấp huyện. 

6.3. Triển khai, sử dụng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa 

điện tử 

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử: 

 + Tổng số hồ sơ TTHC mức độ 3,4 được tiếp nhận và giải quyết tính từ 

ngày 14/12/2021 đến 12/12/2022: 6.840 hồ sơ. 

+ Tổng số DVCTT mức độ 3, mức độ 4 đang cung cấp: 95 dịch vụ (trong 

đó DVCTT mức độ 3: 23 dịch vụ; DVCTT mức độ 4: 72 dịch vụ); 

+ Tổng số TTHC mức độ 3 có phát sinh hồ sơ: 23 thủ tục (cấp huyện 14 

thủ tục, cấp xã 9 thủ tục), phát sinh: 2871 hồ sơ (trực tuyến 1918 hồ sơ, trực tiếp 

915 hồ sơ, Kỳ trước chuyển qua 38 hồ sơ). 

+ Tổng số TTHC mức độ 4 có phát sinh hồ sơ: 72 thủ tục (cấp huyện 58 

thủ tục, cấp xã 14 thủ tục), phát sinh: 3969 hồ sơ (trực tuyến 3223 hồ sơ, trực 

tiếp 735 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 11 hồ sơ). 

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển 

Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022: thực hiện đạt 

7/8 mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể: 

+ 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới 

dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy 

định của pháp luật (chưa đạt). 

+ 100% các cơ quan đơn vị xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng 

(trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); ứng dụng CNTT trong 

công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính, ứng dụng CNTT trong 

quản lý cán bộ, tài chính - kế toán và các nghiệp vụ khác (đạt). 

+ 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC; 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử 

hóa (đạt). 

+ 50% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được tiếp nhận, xử lý 

trực tuyến; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà 

nước (đạt). 

+ Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ. Tỷ lệ cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, phổ 

biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin (đạt). 

+ 100% trường Tiểu học, Trung học cơ sở được tuyên truyền, giáo dục kiến 

thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn (đạt). 

+ 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can 

thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội (đạt). 
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+ Sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong quản lý giáo dục, lao động (đạt). 

6.4. Sáng kiến, giải pháp mới trong lĩnh vực xây dựng và phát triển 

Chính quyền điện tử, Chính quyền số  

Năm 2022, huyện có 01 sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng 

và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số "Một số giải pháp đẩy mạnh 

ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện Mường Ảng". 

Tính mới: Sáng kiến đã tăng cường được tính bảo mật, đổi mới trong giao 

dịch điện tử, phù hợp với công nghệ số hiện nay. 

Tính hiệu quả: Văn bản có ký số được gửi đi nhanh chóng, giảm thời gian 

gửi nhận văn bản, tiết kiệm, hiệu quả. 

Phạm vi ảnh hưởng: Được áp dụng hiệu quả tại cấc cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn toàn huyện. 

6.5. Những tồn tại, hạn chế  

6.5.1. Tồn tại, hạn chế  

- Chưa có hồ sơ của thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến; 

- Nhân lực có trình độ về CNTT còn ít nên gặp nhiều khó khăn trong công 

tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân. 

- Trang thiết bị máy tính đã đảm bảo về số lượng, tuy nhiên chất lượng, 

cấu hình không đảm bảo, không đáp ứng được yêu cầu công việc thực hiện 

chuyển đổi số, số hoá; các loại thiết bị khác: máy in, máy scan, máy photocopy 

số lượng ít, cũ, đã lỗi thời, không đáp ứng được yêu cầu công việc. Phần lớn các 

trang thiết bị máy tính được cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng không có bản 

quyền (sử dụng một số phần mềm để crack bản quyền) nên tồn tại rất nhiều lỗ 

hổng bảo mật, nguy cơ mất an toàn thông tin, mất dữ liệu rất cao. 

6.5.2. Nguyên nhân 

Do trình độ nhận thức của người dân về TTHC dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 còn thấp. 

Còn một số máy tính, laptop được trang cấp, đầu tư công từ giai đoạn 

trước đến nay đã cũ, lạc hậu, cấu hình thấp, cài đặt hệ điều hành XP, win 7, cài 

đặt ứng dụng văn phòng phiên bản cũ, phải sử dụng một số phần mềm để crack 

bản quyền hệ điều hành và bản quyền các ứng dụng văn phòng khác. 

Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, chuyển đổi 

số tại cấp huyện, cấp xã còn thiếu và yếu; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp chưa thực hiện thường xuyên. 

6.5.3. Giải pháp chung 

Tiếp tục tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp trên địa bàn thực hiện việc nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ  công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. 
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Đầu tư, thanh thế máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt xây dựng 

chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Tổ chức phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông tập huấn đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện nâng cao 

năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

        6.5.4. Giải pháp riêng: Không. 

6.5.5. Mục tiêu khắc phục tồn tại hạn chế 

Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên 

địa bàn thực hiện việc nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 và thanh toán trực tuyến.  

Đảm bảo các điều kiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

6.5.6. Đánh giá kết quả sau khi triển khai các giải pháp đó 

Sau khi triển khai các giải pháp thì nhận thức của người dân về TTHC 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngày một tăng lên. Một số đơn vị đã được đầu 

tư trang thiết bị mới phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và 

chuyển đổi số. Trình độ của cán bộ công chức trong việc ứng dụng công nghệ 

thông tin đã tăng lên. 

6.5.7. So sánh với thời điểm báo cáo trước 

Nhận thức của người dân về TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

ngày một tăng lên. Trang thiết bị tại các cơ quan đơn vị đã được đầu tư mới đảm 

bảo phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số. 

- Sau khi thực hiện các giải pháp tại báo cáo 9 tháng đầu năm: Tỷ lệ thủ tục 

hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đã tăng lên; Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và 

trả kết quả qua bưu chính công ích tăng lên; Tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm xuống. 

6.5.8. Giải pháp mới: Không. 

6.5.9 Trách nhiệm của tập thể và cá nhân 

-Trách nhiệm cá nhân: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số có trách nhiệm tập trung triển 

khai thực hiện đúng các văn bản triển khai của UBND huyện về xây dựng chính 

quyền điện tử, chính quyền số.  

-Trách nhiệm tập thể: Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên 

chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; hướng dẫn người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ 

công trực tuyến. Cử cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.  

6.6. Đánh giá chung công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện 

tử, Chính quyền số 

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số luôn được 
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UBND huyện quan tâm. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng phát triển Chính quyền số trong hoạt động trong hoạt động cơ 

quan nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản 

TDOFFICE vào quản lý và trao đổi văn bản trên môi trường mạng. Sử dụng kí 

số trong việc gửi nhận văn bản.Tăng cường tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm 

Công tác CCHC đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, 

triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; 

công tác CCHC đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, 

doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện về sự cần thiết của 

CCHC thông qua công tác tuyên truyền, truyền thông; Nhìn chung, tổ chức bộ 

máy các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục được kiện 

toàn và thực hiện phân cấp đồng bộ; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính qua 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi 

hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công 

đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

một cửa cấp huyện, cấp xã được củng cố, kiện toàn; Xây dựng và phát triển 

chính quyền điện tử, Chính quyền số với mục tiêu là xây dựng chính quyền điện 

tử với nền hành chính hiện đại, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và minh bạch 

trong hoạt động của cơ quan, Nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày 

càng tốt hơn. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở một số cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện đôi khi chưa kịp thời. Nhận thức của một số cán 

bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính 

chưa toàn diện, sâu sắc.  

Tỷ lệ thực hiện hồ sơ TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 và dịch vụ bưu chính công ích có mặt còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân, giải pháp khắc phục 

3.1. Nguyên nhân 

Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác 

CCHC, có lúc còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của người đứng đầu; coi 
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nhiệm vụ CCHC là của một số cơ quan đầu mối. 

Người dân, doanh nghiệp còn chưa tích cực, chủ động, còn thiếu phương 

tiện, thiết bị cũng như khả năng tiếp cận còn hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. 

3.2. Giải pháp khắc phục 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt 

các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải CCHC đến 

các cơ quan đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. Bảo đảm sự nhất quán trong triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ CCHC tại huyện. 

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp 

tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trức tuyến và bưu chính công ích. 

(Phụ lục Thống kê kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 kèm theo) 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023 

Bám sát Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, của Tỉnh và kế 

hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Mường Ảng, 

triển khai kế hoạch CCHC năm 2023 của huyện đồng bộ trên tất cả các nhiệm 

vụ, với các mục tiêu cụ thể: 

1. Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của 

tỉnh, huyện về công tác CCHC tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các phương pháp, 

cách thức tuyên truyền về CCHC. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tiếp 

tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu đơn vị chỉ đạo, điều hành CCHC thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các đơn vị, địa phương là một trong 

các tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng, bổ nhiệm, đánh giá xếp loại CBCCVC. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC đã đề 

ra, tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế. 

3. Thực hiện tốt công tác ban hành văn bản QPPL phù hợp với quy định 

của Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện 

tốt công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, đôn đốc việc xử lý văn bản QPPL sau kiểm 

tra, rà soát theo quy định. Thực hiện có hiệu quả Chương trình PBGDPL năm 

2022, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022 - 2027 và các Đề án PBGDPL; 

triển khai thực hiện công tác PBGDPL tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm gắn 

với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương; kiện toàn và 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục các cấp, 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Thực hiện tốt công tác theo 

dõi thi hành pháp luật theo quy định, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

theo dõi thi hành pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để kịp thời 

giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. 
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4. Cập nhật, bổ sung, niêm yết công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận và xử 

lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại nơi giải quyết TTHC; Tăng 

cường công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. 

5. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước: 

Phần mềm hồ sơ công việc, Văn bản điện tử chữ ký số, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến, hội nghị trực tuyến, Trang thông tin điện tử… đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

6. Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà 

nước. Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh 

tế - xã hội. 

7. Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ 

tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng 

cử, luân chuyển cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ; Tăng cường thực hiện kỷ 

luật kỷ cương hành chính, thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc 

làm… đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ. 

8. Xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC và tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ CCHC nhà nước năm 2023.  

9. Bố trí bảo đảm nguồn lực cho công tác CCHC, cải cách TTHC để nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong huyện. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Sở Nội vụ quan tâm mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu về công tác CCHC trên địa bàn huyện. 

Đề nghị Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp kinh phí để 

đầu tư trang thiết bị đảm bảo điều kiện xây dựng chính quyền số, chính quyền 

điện tử trên địa bàn huyện. 

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

trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện 

Mường Ảng./. 
 

Nơi nhận: 
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông  tin 

và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và 
Công nghệ; 

- Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo CCHC huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- UBND xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Tô Trọng Thiện 
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