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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ Sơn La. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính 

công (PAPI) năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu báo cáo kết quả thực 

hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021; 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1.1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công 

chức và nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 

thị trấn. Tuyên truyền, triển khai bằng các hình thức thích hợp (công khai số 

điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thường xuyên 

tổ chức các cuộc gặp, tiếp xúc với nhân dân...), tạo điều kiện cho nhân dân được 

biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, 

để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến 

vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các cơ chế, 

chính sách của Trung ương cũng như của địa phương. 

- Tập trung tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri rộng rãi, dân chủ, tạo cơ 

hội cho mọi công dân trong khu dân cư tham gia thảo luận, theo dõi, giám sát 

việc xây dựng mới hoặc tu sửa các công trình công cộng diễn ra ở địa bàn.1 

- Chỉ đạo phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể cán 

bộ, nhân dân trên địa bàn huyện để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 

pháp luật của nhân dân. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo.  

                                                 

1 Trong năm 2021, có 26 đại biểu HĐND các cấp đã tham gia tiếp xúc cử tri (trong đó 02 đại biểu Quốc hội, có 09 

đại biểu HĐND tỉnh, có 15 đại biểu HĐND huyện là lãnh đạo chủ chốt). Tổ đại biểu HĐND cấp huyện đã tổ chức 30 cuộc 

tiếp xúc cử tri với 1.020 cử tri tham gia; qua tiếp xúc có 01 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh; có 05 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND cấp huyện. Sau khi xem xét, Thường trực HĐND cấp 

huyện đã chuyển 85 ý kiến kiến nghị của cử tri đến UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 

và 23 ý kiến đến các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 01 

cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại bản Na Pản, xã Chiềng Đông.  
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- Về công tác tuyên truyền PBGDPL: cấp huyện tổ chức 157 hội nghị với 

tổng số đại biểu tham dự là 40.908 người. Tuyên truyền lồng ghép do các ngành thực 

hiện 170 cuộc, qua phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác 48 cuộc. 

Cấp xã tổ chức tuyên truyền tại xã và bản 199 hội nghị với 11.127 lượt người. 

2.2. Nội dung “Công khai, minh bạch”  

- Thực hiện đúng, đủ quy định về công khai, minh bạch thu chi ngân sách 

cấp xã; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản, tài sản công, phân bổ 

dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, việc 

huy động đóng góp của nhân dân, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. Bảo đảm việc niêm yết công khai danh mục thu, chi cụ thể, chi tiết, hình thức 

công khai phải phù hợp, thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát. 

- Thực hiện công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 

và khung giá đất hiện thời trên Cổng thông tin điện tử của huyện và tại trụ sở 

UBND cấp xã. Công khai và thông báo cụ thể về mục đích sử dụng đất, mức giá 

đền bù khi thu hồi đất. Công khai kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và 

kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư. 

- Thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công 

khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính. 

2.3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 

90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ 

quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thông tư 

số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của 

Chính phủ. 

- Trụ sở tiếp công dân UBND huyện tiếp 03 lượt, 03 người đến kiến nghị, 

phản ánh; tiếp nhận 170 đơn, cấp huyện 69 đơn, cấp xã 101 đơn, đơn đủ kiều kiện 

xử lý 162 đơn (trong đó: đơn tố cáo 01, đơn khiếu nại 02, đơn kiến nghị, phản 

ánh 159). Các nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân 

được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, phân loại kịp thời giao cho các cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định. 

- UBND huyện ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 

10/12/2020 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021. Trong năm 2021 thực 

hiện 12 cuộc thanh tra. Hình thức thanh tra: từ kỳ trước chuyển sang 01 cuộc 

kiểm tra theo kế hoạch, 02 cuộc kiểm tra đột xuất; triển khai mới năm 2021: 

06 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, 03 cuộc kiểm tra đột xuất. Đã ban hành kết 

luận 10 cuộc, đang thực hiện 02 cuộc.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2014/TT-TTCP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=90/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Qua thanh tra phát hiện 09/10 đơn vị có vi phạm (chủ yếu phát hiện 

qua thanh tra hành chính, thuộc lĩnh vực kiểm tra tài chính, đó là: Thanh toán 

thừa chế độ; thanh toán dịch vụ mua vật tư, hàng hóa không có hóa đơn GTGT; 

thanh toán công tác phí sai quy định), số tiền được phát hiện có vi phạm 492,564 

triệu đồng, đã thu hồi 492,564 triệu đồng.2 Công khai báo cáo kết quả phòng, 

chống tham nhũng hàng năm của huyện trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực 

hiện quyết tâm không để cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện hoặc hành vi 

tham những xảy ra; kịp thời ban hành các văn bản về công tác phòng, chống 

tham nhũng để triển khai thực hiện. 

- Công khai đầy đủ quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, công chức 

giải quyết, phí, lệ phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính để cá nhân, tổ 

chức biết và cùng thực hiện giám sát. 

- Ủy ban nhân dân huyện đề nghị sở Nội vụ điều động, tiếp nhận 07 viên 

chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo theo nguyện vọng năm 2021. Thực hiện 

quy trình điều động, luân chuyển 62 giáo viên; biệt phái 21 giáo viên năm học 

2021-2022; điều động 01 công chức sang đơn vị sự nghiệp; thực hiện tiếp nhận 

vào làm công chức 01 viên chức đơn vị sự nghiệp. 

- Bổ nhiệm lại 11 công chức, viên chức (Trưởng phòng Dân tộc, 10 viên 

chức lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp GD&ĐT). 

- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 27 viên chức.  

- Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân dân huyện năm 2021 (ban hành Quyết định tuyển dụng 

44/47 viên chức; hủy bỏ kết quả trúng tuyển 3/47 viên chức; công nhận kết quả 

trúng tuyển, thông báo trúng tuyển thêm 01 viên chức; báo cáo kết quả tuyển 

dụng viên chức). 

- Ban hành quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm năm 2021 của các 

cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập (02 đơn vị sự nghiệp khác, 46 

đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo). 

- Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt nghỉ 108 năm 2021 cho 46 người(trong 

đó: công chức huyện 01 người; cán bộ, công chức xã 05 người; viên chức giáo 

dục 38 người, viên chức khác 02 người). 

2.4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”  

- Chỉ đạo thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, UBND 

các xã xây dựng kế hoạch chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều 

hình thức để cán bộ, công chức, viên chức biết thực hiện và người dân biết để 

                                                 
2 Trong năm 2021, UBND huyện tiến hành thanh tra 12 cuộc (Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: 

10 cuộc; 01 cuộc Lĩnh vực đất đai; 01 cuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng. 
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giám sát việc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

tham nhũng. Thực hiện đúng quy định việc bảo vệ người dân khi thực hiện việc 

tố cáo hành vi tham nhũng. Đề xuất xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử 

lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn 

vị do mình phụ trách. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng 

năm của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Công khai đầy đủ quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, công chức 

giải quyết, phí, lệ phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính để cá nhân, tổ 

chức biết và cùng thực hiện giám sát. 

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đặc biệt trong tình hình dịch 

bệnh covid-19 diễn biến phức tạp. Kết quả: Tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử 

trên địa bàn toàn huyện cao đạt 99,86 %. Bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu 

HĐND tỉnh 35 đại biểu HĐND cấp huyện đảm bảo cơ cấu, thành phần; bầu 

được 333/565 đại biểu HĐND cấp xã. 

- Thực hiện nghiêm công tác bầu, phê chuẩn Chủ tịch, các Phó chủ tịch và 

thành viên UBND huyện (chủ tịch, 02 phó Chủ tịch, 14 ủy viên); tham mưu trình 

Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật; hướng dẫn để UBND cấp xã giới thiệu, bầu, Quyết định phê chuẩn chủ tịch 

(17 người), phó chủ tịch UBND cấp xã (23 người tại kỳ họp thứ nhất HĐND 

nhiệm kỳ 2021-2026) đảm bảo tiến độ, quy trình.  

- Tổ chức đánh giá, xếp loại và công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 

học 2020 - 2021 đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc 

UBND huyện. Ban hành quyết định Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối 

với các đơn vị trường học năm học 2020 - 2021.3 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tổ chức đánh giá, 

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021; đánh giá công chức, viên chức 

các cơ quan đơn vị; các Hội đặc thù.  

- Ban hành thông báo nâng lương trước thời hạn 34 viên chức; nâng lương 

thường xuyên 100 người, nâng lương trước thời hạn 15 người, nâng phụ cấp 

thâm niên vượt khung 9 người, nâng phụ cấp thâm niên nghề 78 người, nghỉ 

hưu, nghỉ chế độ 48 người; Quyết định Nâng phụ cấp thâm niên Chính trị viên 

BCHQS xã 15 người;  

- Phê duyệt danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác 

tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn hưởng các chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP với 

tổng kinh phí 17,86 tỷ đồng;  

- Quyết định bổ nhiệm Chính trị viên BCHQS xã (01 người), Bổ nhiệm 

chính chị viên phó Ban CHQS (02 người), Quyết định chuyển xếp lương đối với 
                                                 

3 Trong đó: HTXSNV: 10/46 đơn vị; HTTNV: 34/46 đơn vị; HTNV: 02/46 đơn vị.  
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22 cán bộ, công chức xã thay đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Quyết định 

xếp lương lần đầu đối với 02 cán bộ cấp xã; thực hiện phương án bố trí sắp xếp 

đối với cán bộ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, thị trấn quá tuổi đoàn; 

Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với cán bộ xã từ trần (05 người);  

- Quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác 15 người (chuyển đổi vị 

trí 12 người, điều động 03 người). 

- Quyết định cho hưởng phụ cấp, cho thôi hưởng phụ cấp đối với người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 119, 120/2019/NQ-

HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh cho 31 người (cho hưởng phụ cấp 21 

người, cho thôi hưởng phụ cấp 09 người, tạm đình chỉ công tác 01 người). 

- Chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 

28/02/2019 của HĐND tỉnh đối với hỗ trợ chức danh Địa chính - Nông nghiệp - 

xây dựng và Môi trường xã Chiềng On; 

- Quyết định phân công kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ kế toán tại 02 

đơn vị (04 người); kiêm nhiệm chức danh (01 người);  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện Phương án 

bố trí cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Sơn La; xin chủ trương Ban thường vụ huyện ủy Phương án bố trí sắp xếp cán 

bộ, công chức xã theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của 

UBND tỉnh.  

- Chỉ đạo UBND các xã triển khai thực hiện phương án bố trí, giải quyết 

chế độ đối với công an viên ở bản nghỉ việc theo quy định tại Nghị quyết số 

147/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thực hiện chi trả, giải quyết chế độ đối 

với công an viên ở bản nghỉ việc trước ngày 01/01/2020 cho 02 phó trưởng công 

an xã, 02 công an viên với tổng số tiền 15.866.500 đồng. 

- Báo cáo tổng kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/NQ-

UBTVQH14 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. 

2. 5.  Nội dung “Thủ tục hành chính công” 

- UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung 

thực hiện rà soát, thống kê và xây dựng quy trình thực hiện, đảm bảo xác định rõ 

trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong thực hiện giải 

quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai thực giải quyết thủ tục hành chính 

trên phần mềm một cửa điện tử. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch của huyện xây dựng kế 

hoạch cụ thể để thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại cơ quan; chỉ 

đạo các cơ quan tiếp tục rà soát, thống kê và xây dựng quy trình thực hiện thủ 

tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại cơ quan, đơn 

vị đảm bảo cho tổ chức, cá nhân dễ tra cứu, tìm hiểu thông tin. 
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- Không có trường hợp nào kiến nghị, đơn thư thắc mắc về giải quyết các 

thủ tục hành chính, hành vi hành chính và mức thu phí, lệ phí. 

- Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai, 

đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, Cổng thông tin điện tử được 

đầu tư nâng cấp và sử dụng có hiệu quả. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

được 327 tin, bài; bảng theo dõi kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được 

cập nhật thường xuyên. Tính đến ngày 22/11/2021 có 662.903 lượt người truy 

cập, Cổng thông tin điện tử huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 

cơ quan nhà nước.  

- Hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Châu đạt nhiều  

hiệu quả, giảm được các thủ tục hành chính rườm rà, nhận được sự đồng thuận 

cao của nhân dân và các tổ chức đến giao dịch; trong năm 2021 đã tiếp nhận và 

giải quyết là 5.477 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới trong kỳ 5.118 hồ sơ, tiếp nhận 

kỳ trước chuyển sang 359 hồ sơ; trả đúng hạn 5.178 hồ sơ, đang trong quá trình 

giải quyết 146 hồ sơ; 0 hồ sơ trả quá hạn; 17 hồ sơ tạm dừng thực hiện nghĩa vụ 

thuế; 136 hồ sơ từ chối, công dân rút hồ sơ. 

2.6. Nội dung “Cung ứng dịch vụ công” 

2.6.1. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công 

- Tổ chức khám và điều trị 83.080 lượt người (tăng 13.890 lượt  so với 

năm 2020), không có tai biến do sai sót về chuyên môn.  

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch 

Covid-19, có 01 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Triển khai 

đầy đủ và hiệu quả các chương trình y tế: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng 

đầy đủ đạt 94,6% (tăng 4,6% so với năm 2020); tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em 

dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi còn 17,5% (giảm 0,6% so với năm 2020). Duy trì 

tỷ lệ người mắc các bệnh xã hội ở mức 0,04% dân số; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế đạt 100%.  

- Tổ chức kiểm tra 178 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống, bếp ăn bán trú. Năm 2021 trên địa bàn huyện có 135 ca ngộ 

độc thực phẩm, các ca đều đã được điều trị ổn định và ra viện. 

- Thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone 

cho 36 người (giảm 04 người so với 20; tổng số người nhiễm HIV/AIDS đang 

điều trị ARV là 230 người. 

- Triển khai thực hiện các biện pháp về DS-KHHGĐ; Tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên giữ mức 1,0%, tỷ lệ giảm sinh 0,04%0. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh 

đẻ, sinh con thứ 3 trở lên 162 trường hợp (tăng 11 trường hợp so với năm 2020); 

tảo hôn 30 trường hợp (giảm 15 trường hợp so với năm 2020); không có trường 

hợp kết hôn cận huyết thống. Tỷ số giới tính khi sinh bé trai/100 bé gái đẻ ra 

sống: 110/100. 
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- Thực hiện tốt việc cấp thẻ, đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia 

BHYT. Uớc thực hiện năm 2021, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,62% (giảm 0,4% 

so với năm 2020). 

2.6.2. Cải thiện chất lượng giáo dục  

- Mạng lưới trường, lớp ổn định với 50 đơn vị trường học (15 trường mầm 

non, 13 trường tiểu học, 09 trường THCS, 09 trường liên cấp TH-THCS, 01 trường 

PTDT Nội trú THCS-THPT, 02 trường THPT và 01 Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên), 900 nhóm lớp và 22.762 học sinh. 

- Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm, toàn huyện có 901 

phòng học (kiên cố 671 phòng; bán kiên cố 188 phòng; nhà tạm, mượn 42 

phòng) và 227 phòng chức năng. Xây mới 21 phòng học, 3 nhà công vụ, 1 

phòng chờ, 03 nhà vệ sinh. Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất 03 phòng 

học, 03 phòng hiệu bộ, 01 phòng họp cho các điểm trường và trường học. Xây 

mới 01 điểm trường từ nguồn tài trợ. 

- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động dạy và học, công tác dạy thêm học thêm trong 

các cơ sở giáo dục được thực hiện đúng quy định.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường học hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021, tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trung học cơ 

sở, hoàn thành chương trình tiểu học theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng 

(tỷ lệ học sinh chuyển lớp, tốt nghiệp đều đạt và vượt so với kế hoạch). 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ để triển khai Chương trình giáo 

dục phổ thông mới (lớp 2, lớp 6) năm học 2021-2022. 

- Thành lập đoàn CB, GV tham gia kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

đối với cấp Tiểu học, kết quả 09/09 giáo viên tham gia được công nhận danh 

hiệu GVG cấp tỉnh). Tổ chức thành công Kỳ thi chọn HSG lớp 9 - THCS cấp 

tỉnh năm học 2020-2021 tại huyện Yên Châu. Kết quả đạt 26 giải (02 giải Nhất, 

03 giải Nhì, 04 giải Ba và 17 giải Khuyến khích). 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác tự đánh giá chất 

lượng và đã được UBND tỉnh về kiểm tra, thẩm định công nhận nâng mức chuẩn 

từ mức độ 1 lên mức độ 2 đối với 03 đơn vị (trường Mầm non Sơn Ca, trường 

Tiểu học Thị trấn, trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn) duy trì tổng số trường 

chuẩn của huyện là 20/50 trường đạt tỉ lệ 40% đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch 

xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021. 

- Duy trì 10 bếp ăn/10 trường phổ thông có học sinh ăn bán trú theo Nghị 

định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số 1.728 học sinh; Duy trì 10 bếp 

ăn/10 trường mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ với tổng 

số 2.638 trẻ; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các 

bếp ăn tập thể. 

- Duy trì tốt kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại 

15/15 xã, thị trấn; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (15/15 đơn vị đạt mức độ 3), 
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xóa mù chữ đạt mức độ 2; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2 (trong đó có 03 xã, 

thị trấn đạt mức độ 3). 

2.6.3. Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản 

- Chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn 

huyện; thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện. Công khai 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

tìm hiểu, khai thác tài liệu, hồ sơ liên quan đến đất đai các dự án. Tổ chức Hội 

nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu. 

- Quyết định cho phép 59 hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất 

nông nghiệp sang đất ở với tổng diện tích 10.328,3 m2; giao đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho 19 hộ gia đình trên địa bàn huyện với tổng diện tích 

74.598,5m2 (trong đó 04 hộ gia đình trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã 

Chiềng Pằn và Chiềng On gồm 10 thửa với diện tích 1.475,5m2). 

- Báo cáo thuyết minh phương án xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác 

bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình: Kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ thị trấn 

Yên Châu; xây dựng phương án xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi 

thường, thu hồi đất GPMB dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trụ sở 661 

cũ, Tiểu khu 4, thị trấn Yên Châu; Điểm đen TNGT trên địa bàn. 

- Tổ chức triển khai rà soát thực hiện công tác quy hoạch; quản lý chặt 

chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt. Cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ 

chức, cá nhân các chủ đầu tư dự án trên địa bàn. Tập trung quan tâm công tác quy 

hoạch như: Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh tỷ lệ 1/500; 

điển hình gồm Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị và mở 

rộng diện tích vùng phụ cận Thị trấn Yên Châu, tỷ lệ 1/2000 giai đoạn 2020-2025; 

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đô thị Tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm xã 

Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên cơ 

quan bản Nghè, xã Sặp Vạt; Khu dân cư đầu cầu Chiềng Khoi; thị trấn Yên 

Châu. Lập tổng mặt bằng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Yên Thi, xã 

Lóng Phiêng; khu dân cư Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài… 

2.6.4. Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, khu dân cư 

- Thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, duy trì thường xuyên, nghiêm 

túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu gắn với đợt cao điểm tấn công, trấn áp các tội 

phạm, bảo vệ ANTT tết nguyên đán Tân Sửu và các ngày lễ lớn. Thường xuyên 

tuyên truyền, quản lý, tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông được các cấp, các 

ngành chức năng duy trì, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội thực 

hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Do đó năm 2021, tình hình An 

ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện 

thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quần chúng nhân dân tin tưởng 

vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chưa 



9 
 

 

phát hiện có dấu hiệu hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch vào 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. 

- Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn về ma 

tuý tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường và đã đạt được nhiều kết quả, làm 

hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Trong năm xảy ra 200 vụ, việc về 

trật tự, an toàn xã hội, trong đó: Phạm pháp về trật tự xã hội 32 vụ, 107 đối 

tượng; tội phạm về ma túy 48 vụ, 63 đối tượng; vi phạm về trật tự quản lý kinh 

tế, tham nhũng và chức vụ 63 vụ, 62 đối tượng; vi phạm về môi trường 57 vụ, 

52 đối tượng. Công tác điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc đảm bảo đúng người, 

đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về TTXH, trong đó tập trung 

thực hiện công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; điện tử hóa dữ liệu dân 

cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn huyện, đến 

nay đã tổ chức cấp CCCD được 56.565 hồ sơ trên 62.585 hồ sơ, đạt tỷ lệ 90,38%.  

- Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn huyện. Năm 2021, Công an huyện đăng ký mới được đăng ký mới 

761 xe môtô, xe gắn máy; sang tên trong tỉnh 27 trường hợp; cấp lại đăng ký 40 

trường hợp; đăng ký chuyển đến 46 trường hợp; sang tên di chuyển 19 trường 

hợp; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe gắn máy và biển số xe 05 trường 

hợp. Tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 xảy ra 03 vụ tai nạn giao 

thông, hậu quả: chết 03 người, bị thương 05 người (giảm 05 vụ, 01 người chết, 

giảm 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020). 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án CCHC trong lĩnh vực quản lý hành 

chính về trật tự xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính các khâu, lĩnh vực 

nhạy cảm như: quản lý cư trú; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; quản 

lý trật tự giao thông… tránh phiền hà, trùng dẫm, chồng chéo, vi phạm dân chủ, vi 

phạm pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp và lợi ích chính đáng của nhân dân. Năm 2021, đơn vị đã niêm yết, 

công khai 43/43 TTHC quản lý nhà nước về ANTT; tiếp tục tiết giảm trên 15% 

thời gian đối với 06 TTHC trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT… 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

Tiếp tục tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân hiểu đầy 

đủ về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tuyên truyền, triển 

khai các hình thức thích hợp (công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thường xuyên tô chức các cuộc gặp, tiếp xúc 

với nhân dân...), tạo điều kiện cho nhân dân được biết, được bàn, được tham 

gia thực hiện, để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia 

đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà 

nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của địa phương. 
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Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công khai thu, chi ngân sách cấp xã theo 

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 và Nghị quyết 

số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 bãi bỏ Điều 26 của pháp lệnh số 34/2007, 

kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp phòng ngừa hành vi tham nhũng, nhất là 

trong các lĩnh vực như chi tiêu ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh... 

Tập trung tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri rộng rãi, dân chủ hơn, tạo cơ 

hội cho mọi công dân trong khu dân cư tham gia thảo luận, theo dõi, giám sát 

việc xây dựng mới hoặc tu sửa các công trình công cộng diễn ra ở địa bàn. Thực 

hiện nghiêm túc việc bầu cử Trưởng bản, tiểu khu theo định kỳ. Xây dựng Quy 

chế thực hiện các kiến nghị trong thực hiện giám sát của HĐND và tiếp thu, trả 

lời ý kiến của cử tri. 

Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, tập huấn, khuyến khích 

người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia góp ý với chính quyền 

các cấp qua hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước. 

2. Nội dung “Công khai, minh bạch” 

Thực hiện cập nhật kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào 

danh sách hộ nghèo, các file dữ liệu và phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện 

các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo.  

Chỉ đạo công khai danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, điểm sinh 

hoạt cộng đồng khu dân cư... đảm bảo quy định về thời gian công khai, nội dung 

công khai, địa điểm công khai. Thực hiện đúng, đủ quy định về công khai, minh 

bạch thu chi ngân sách cấp xã. 

Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người 

dân đối với dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Tiếp thu 

đầy đủ, giải trình, thông tin kịp thời, xem xét điều chỉnh và công khai để người 

dân được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. 

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất tại UBND huyện, cấp xã. 

3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

Thực hiện hiệu quả Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và 

Luật Tiếp công dân năm 2013 làm tăng mức độ và hiệu quả tương tác giữa chính 

quyên địa phương với người dân nhằm đáp ứng yêu cầu; giải quyết khiếu nại, 

kiến nghị của người dân. 

Thực hiện nghiêm Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp dân, có kế 

hoạch bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 
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chức tiếp dân theo thẩm quyền; thực hiện đầy đủ, đúng hạn đối với các nội dung 

phải giải trình với người dân theo quy định; củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của 

người dân. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám 

sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực 

hiện quy chế dân chủ của cấp chính quyền cơ sở với người dân. 

UBND cấp xã xây dựng và niêm yết lịch tiếp công dân cụ thể theo ngày, 

giờ, tên, số điện thoại người tiếp công dân; rà soát hệ thống sổ sách ghi chép, số 

theo dõi công tác tiếp công dân đảm bảo đúng mẫu, ghi đủ thông tin; phân loại, 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh... đúng nội dung. Chủ động 

trong xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; các cuộc thanh tra, 

kiểm tra đều phải có kết luận, thông báo hoặc biên bản...; chỉ đạo kịp thời việc 

thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra; tập 

trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt việc giải 

trình với người dân khi người dân yêu cầu. Định kỳ tổ chức đối thoại với người 

dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc của nhân dân, không để tồn 

đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. 

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có 

liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, 

giám sát và phản ánh những biểu hiện tham nhũng. Công khai báo cáo kết quả 

phòng, chống tham nhũng hàng năm của huyện, xã trên các phương tiện thông 

tin của tỉnh và hệ thống truyền thanh ở cơ sở. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho 

cán bộ, công chức, công khai các quy trình thực hiện để người dân giám sát, 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của 

nhân dân. Thúc đẩy thực hành liêm chính trong quan hệ giữa cơ quan Nhà nước 

và doanh nghiệp, người dân, thực hiện các biện pháp cải thiện trên thực tế thông 

qua các chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương. 

Triển khai thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình quy định tại Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng. 

Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan, 

đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng. Có hình thức khen thưởng kịp thời 

các trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 
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các hành vi nhũng nhiễu, tham ô của cán bộ, công chức dưới quyền, hạn chế 

thiệt hại do tham nhũng hoặc nhũng nhiễu gây ra tại cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện tại các Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp huyện, cấp xã; thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết, lệ phí, các 

biếu mẫu,... theo quy định, phải được niêm yết công khai và hướng dẫn người 

dân kê khai thực hiện đúng quy định. 

5. Nội dung “Cải cách thủ tục hành chính” 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công 

tác cải cách TTHC. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, công bố, công 

khai các TTHC, kiến nghị cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết. Đẩy 

nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, rút ngắn thời gian và giảm chi phí nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thực hiện tốt Quyết định số 1291/QĐ-TTg 

ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo 

ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã. 

Xử lý nghiêm mọi hành vi môi giới tư vấn trái quy định của pháp luật; 

chậm trễ, thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, tiêu cực, nhũng 

nhiễu khiến doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện TTHC tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã. Thực hiện nghiêm Chỉ 

thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện 

pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với 

giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ hỗ trợ công 

dân như photo, in ấn, khắc dấu, gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua 

đường bưu điện. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho 

người dân và tố chức; tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công được cung cấp 

trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và công 

dân trong việc giải quyết TTHC. 

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, công bố trên các phương tiện thông tin 

đại chúng các kết quả đánh giá của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về mức độ 

hài lòng đối với dịch vụ công. 

6. Nội dung cung ứng dịch vụ công 

6.1. Nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập 

Duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đảm bảo quyền lợi của 

người dân trong công tác khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội huyện chủ động 

phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế trên diện rộng; ban hành các văn bản 

hướng dẫn liên ngành, quy chế phối hợp,... tiếp tục mở rộng và phát triến đối 

tượng, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.  
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6.2. Cải thiện chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học công lập 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học, trang thiết bị dạy học 

theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại. Ban hành các 

quy định, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thu, quản lý và sử dụng các khoản 

thu ngoài ngân sách trong nhà trường. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo Luật giáo 

dục năm 2019, Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 về chuyên môn đảm 

bảo cho dạy và học ở các cấp, đặc biệt là tiểu học. 

Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện dạy học môn Tin 

học (Phòng Tin học, máy tính), ngoại ngữ (phòng học ngoại ngữ) theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018. Bổ sung đội ngũ giáo viên Tin học , ngoại ngữ 

đáp ứng yêu cầu thực hiện CT GDPT 2018. 

6.3. Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng 

Thực hiện tốt dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn; đảm bảo chất lượng 

các công trình cấp nước sạch cho nhân dân. Rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và đảm bảo chất 

lượng nước sạch nông thôn trên địa bàn toàn huyện. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư 

các dự án cải tạo môi trường.  

Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của chương trình nông thôn mới, nâng 

cao chất lượng các dịch vụ công ở các xã; tích cực hoàn thành mục tiêu về hạ 

tầng nông thôn như: giáo dục, y tế, nước sạch, đường giao thông nông thôn,... 

6.4. Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46-CT/TW 

ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW 

ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 

ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.  

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện các chương trình phối 

hợp hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. 

7. Nội dung “Quản trị môi trường” 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ 

môi trường cho người dân; tuyên truyền về thực trạng, nguy cơ, tác động từ ô 

nhiễm môi trường tới cuộc sống con người (nhất là nguồn nước và không khí), 

trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, việc phân loại chất thải... 

8. Nội dung “Quản trị điện tử” 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết 

và sử dụng cổng thông tin điện tử của huyện trong việc khai thác tìm hiểu những 
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chính sách, pháp luật của các cấp đối với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân và 

các dịch vụ công trực tuyến nhiều hơn. 

Tăng cường các hình thức tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND 15 xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV(1), Quh (10 bản). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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