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Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

- Đến thời điểm hiện báo cáo thị trấn Yên Châu có tổng số hộ thường trú: 

Thường trú: 1132 hộ với 4178 nhân khẩu, tạm trú 32 hộ với 257 nhân khẩu; (Kinh 

– Thái – Mông – Tày – Mường – Khơ Mú) trong đó dân tộc: Kinh chiếm 79%; dân 

tộc Thái chiếm 20%, còn lại các dân khác chiếm 1%. 

 - Tổng thu: 1.120.941.960đ 

 - Tổng chi:  927.631.859đ 

  o n th nh kế hoạch thu qu  theo qu  định, các loại qu  v n động n m 

2021. Kết quả: 

 - Qu  PCBL-GNTT: 12.082.000đ 

 - Qu  Đền ơn đáp nghĩa: 9.487.000đ 

 - Qu  vì Trẻ thơ: 6.485.000đ 

 -  o n th nh việc xâ  dựng kế hoạch phát triên kinh tế - v n hóa xã hội n m 

2022. 

 -  o n th nh cuộc Tổng điều tra kinh tế v  điều tra cơ sở h nh chính n m 

2021 trên địa b n thị trấn. 

 II. HOẠT ĐỘNG CỦA UBND THỊ TRẤN 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hạt động chung của thị trấn. 

Dưới sự điều h nh, chỉ đạo của UBND huyện Yên Châu, sự tạo phối hợp 

của các phòng, ban chuyên môn của huyện. Sự lãnh đạo trực tiếp v  to n diện của 

Ban thường vụ Đảng ủ  thị trấn Yên Châu, trong quý Thường trực UBND thị trấn 

đã t p trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. 

Công tác cải cách thủ tục h nh chính luôn được quan tâm chỉ đạo tổ chức 

thực hiện, UBND thị trấn đã ban h nh các qu ết định, kế hoạch thực hiện cải cách 

h nh chính, bộ ph n tiếp nh n v  trả kết quả hoạt động theo qu  chế, thường xu ên 

xâ  dựng kế hoạch phối hợp với các tiểu khu, các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt tuyên 

tru ền, phổ biến, giáo dục pháp lu t ở các tiểu khu, các tổ chức chính trị xã hội,  

tu ên tru ền các v n bản lu t mới của Đảng và Nh  nước, thực hiện nghiêm việc 

niêm  ết công khai các thủ tục h nh chính để mọi cơ quan, tổ chức và người dân 

được biết, giải qu ết nhanh gọn các  êu cầu giao dịch, ho n th nh tốt công tác cải 

cách thủ tục h nh chính. 

 1.1. Tổng số cán bộ, công chức thị trấn: Tính đến thời điểm hiện tại l : 17 

người, so với qu  định còn thiếu 01 biên chế 



 1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều h nh phát triển kinh tế xã hội của thị 

trấn. 

 - Số cuộc họp của UBND thị trấn để điều h nh kinh tế xã hội của thị trấn 

trong quý là: 03 cuộc 

 - Những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều h nh: 

   Trên cơ sở Nghị qu ết của Đảng ủ  -  ĐND thị trấn Yên Châu về nhiệm vụ 

phát triển KT-XH; QP - AN n m 2021, Thường trực UBND thị trấn đã cụ thể hoá 

bằng việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tích cực triển khai và tổ chức 

thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ UBND huyện giao, kịp thời 

triển khai tới các ban, ngành, các tiểu khu và nghiêm túc thực hiện. 

  Thường trực UBND thị trấn lấ  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội làm 

trọng tâm, bên cạnh đó chú trọng quan tâm tới việc duy trì và phát huy bản sắc v n 

hoá dân tộc, gìn giữ, bảo tồn các di tích v n hóa, du  trì các hoạt động v n hoá, 

phong trào v n nghệ, TDTT, giải quyết tốt các mâu thuẫn nảy sinh tại cơ sở, phân 

công rõ trách nhiệm trong thường trực v  thành viên UBND phụ trách từng lĩnh 

vực cụ thể, gắn trách nhiệm được giao với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của 

từng đồng chí trong việc nh n xét đánh giá cán bộ, công chức và phân loại đảng 

viên hàng n m. 

 1.3. Kết quả giải qu ết công việc, vụ việc của thị trấn; số vụ việc còn tồn 

đọng kéo d i: 

 Thường xu ên chỉ đạo t ng cường công tác tu ên tru ền, thực hiện Nghị 

định số 64/2014/NĐ-CP ng   26 tháng 6 n m 2014 của Chính phủ qu  đinh chi 

tiết một số điều của lu t tiếp công dân; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục h nh chính và Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ng   14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục h nh chính 

 Kết quả  giải qu ết công việc, vụ việc của thị trấn; số vụ việc còn tồn đọng 

kéo dài: Không vụ việc 

 1.4. Công tác tiếp công dân, kết quả giải qu ết đơn thư, khiếu nại của thị 

trấn chu ển lên cấp trên giải qu ết theo thẩm qu ền:  

 Thực hiện tốt công tác trực tiếp công dân, 

Tổng số đơn tiếp nh n trong kỳ báo cáo: 01 đơn liên quan đến lĩnh vực đất 

đai. Đã giải qu ết xong: 01 đơn 

1.5. Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo: 

 - Số lượng v n bản do UBND thị trấn ban h nh:  

Tính đến thời điểm báo cáo: UBND đã ban h nh: 820 v n bản (Trong đó: 

Quyết định 256; Công văn: 93; Kế hoạch: 93; Báo cáo:164; Tờ trình: 81; Thông 

báo: 47; Văn bản khác: 86);   

 1.7. Chế độ thông tin báo cáo của thị trấn: Đảm bảo theo qu  định 



 1.8. Cách thức, phương pháp tu ên tru ền, phổ biến giáo dục pháp lu t của 

thị trấn: Thực hiện đều đặn thông qua các hoạt động tu ên tru ền miệng tại cuộc 

hội, họp ha  sinh hoạt của tiểu khu, các đo n thể từ thị trấn đến các tiểu khu v  

thông qua hệ thống loa tru ền thanh tại các nh  v n hóa. 

 1.9. Số lượng cán bộ, công chức thị trấn biết sử dụng má  vi tính cho công 

và biết sử dụng  ộp thư điện tử l  17/17 cán bộ. 

 2. Tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của thị trấn. 

 2.1. Việc tổ chức thực hiện cơ chế Một cửa của thị trấn được bố trí 03 người, 

thực hiện tốt chế độ phụ cấp cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. 

 2.2. UBND thị trấn thường xu ên r  soát Quy chế hoạt động tại Bộ ph n tiếp 

nh n v  trả kết quả. 

 2.3. Công tác niêm  ết công khai thủ tục h nh chính tại UBND thị trấn: 

Thực hiện đảm bảo  êu cầu theo hướng dẫn v  thường xu ên r  soát, bổ sung, 

chỉnh sửa kịp thời. 

 2.4. Các lĩnh vực giải qu ết thủ tục h nh chính của thị trấn theo cơ chế một 

cửa bao gồm:   nh chính Tư pháp; Địa chính, xâ  dựng; V n hóa thể thao; Chế độ 

chính sách; nội vụ, tôn giáo v  bảo hiểm.  

 2.5. Bố trí chỗ ngồi l m việc cho Bộ ph n Một cửa của thị trấn đảm bảo. 

 2.6. Số lượng giải qu ết hồ sơ thủ tục h nh chính của thị trấn:  

(Có biểu mẫu số liệu cụ thể kèm theo) 

 3. Công tác cán bộ, công chức của thị trấn. 

 - Thường trực UBND thị trấn luôn coi trọng công tác đ o tạo bồi dưỡng cán 

bộ trên cơ sở kế hoạch đ o tạo cán bộ nguồn, tạo điều kiện để cán bộ tham gia các 

lớp t p huấn và đ o tạo trình độ chu ên môn nghiệp vụ, lý lu n chính trị. Số cán 

bộ, công chức thị trấn được cử đi học tính đến thời điểm hiện tại là: 03 người trong 

đó; trung cấp lý lu n + chuyên môn 01 đồng chí, đại học chu ên môn 02 đồng chí.  

 - Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức: Thường 

xu ên phối hợp với Công đo n cơ quan UBND thị trấn quan tâm ch m lo thực hiện 

tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức trong cơ quan bám sát các qu  

định của lu t cán bộ, công chức, lu t lao động v  các v n bản của tỉnh, hu ện qu  

định về chế độ của cán bộ, công chức… v  qu  chế hoạt động của cơ quan. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm: 

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch h ng n m UBND thị trấn đã ban h nh Qu ết 

định giao v  điều h nh chỉ tiêu, kế hoạch nh  nước cho các ng nh, đo n thể, các 

tiểu khu triển khai thực hiện; các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nh  nước 

được triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của thị trấn. Quá 

trình thực hiện đã kịp thời phản ánh, kiến nghị với hu ện những vấn đề khó kh n, 

vướng mắc của cơ sở, nhất l  về các vấn đề liên quan đến đầu tư xâ  dựng cơ bản, 

đất đai, phân cấp quản lý để có sự lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. 



Công tác chỉ đạo, điều h nh phát triển kinh tế - xã hội của UBND thị trấn: Xác 

định nhiệm vụ trọng tâm l  du  trì t ng trưởng kinh tế v  đảm bảo an sinh xã hội theo 

Nghị qu ết các cấp đề ra. Vì v  , UBND thị trấn thường xu ên quan tâm chỉ đạo các 

bộ ph n chu ên môn, các tiểu khu, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số 

nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như: Phòng chống ma tú , kiềm chế tai nạn giao 

thông, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện Lu t Phòng, Chống tham nhũng, Lu t 

Thực h nh tiết kiệm, Chống lãng phí; Đối với những vấn đề lớn, quan trọng trong 

điều h nh phát triển kinh tế - xã hội v  bảo đảm an ninh - quốc phòng, được cấp ủ  

Đảng chỉ đạo kịp thời. Quá trình thực hiện vai trò quản lý nh  nước, UBND thị 

trấn luôn bám sát những nhiệm vụ v  giải pháp đã nêu trong Nghị qu ết Đại hội 

Đảng bộ thị trấn lần thứ VIII. 

Qu  chế hoạt động của UBND được thực hiện nghiêm túc về chế độ hội 

họp, thông tin báo cáo; phân công nhiệm vụ rõ r ng, cụ thể; đảm bảo tính thống 

nhất trong công tác lãnh đạo, điều h nh của chính qu ền đồng thời đề cao tinh thần 

trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao; t p trung cải tiến lề lối l m việc, 

phát hu  tốt vai trò tham mưu của các bộ ph n chu ên môn v  các Tiểu khu, đơn 

vị trực thuộc.  oạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn đảm bảo dân 

chủ, đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở. Các th nh viên UBND thị 

trấn phát hu  tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Các ng nh chu ên môn, các Tiểu khu, đơn vị trực thuộc tham mưu với UBND thị 

trấn phương án giải qu ết có hiệu quả những vấn đề nả  sinh trên địa b n. 

Mặt tr n Tổ quốc v  các Tổ chức chính trị - xã hội đã có sự phối hợp tốt, 

bằng những công việc cụ thể tạo mọi điều kiện thu n lợi để các tổ chức t ng cường 

hoạt động giám sát, phản biện v  tham gia công tác quản lý nh  nước, phát hu  v  

thực hiện Qu  chế dân chủ ở cơ sở. 

- Công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách h nh chính theo Nghị 

qu ết của Chính phủ v  Kế hoạch của Ủ  ban nhân dân thị trấn được các ban, 

ng nh chủ động. Công tác tu ên tru ền, kiểm tra cải cách h nh chính tiếp tục du  

trì. 

- Tổ chức bộ má  được kiện to n phù hợp với chức n ng, nhiệm vụ; công 

tác quản lý, đ o tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục được chú trọng, góp 

phần nâng cao trình độ lý lu n chính trị, nghiệp vụ, thái độ ứng xử, tinh thần trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. 

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội của thị trấn. 

- T ng trưởng kinh tế giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

- Thu ngân sách thị trấn đạt thấp. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của một số cán bộ chu ên môn của 

thị trấn trên một số lĩnh vực còn thiếu chủ động;  công tác thông tin, báo cáo của một 

số đơn vị v  cán bộ chu ên môn chất lượng chưa cao, chưa kịp thời. 



- Việc tu ên tru ền, phổ biến pháp lu t có thời điểm chưa thường xu ên, 

liên tục. 

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế 

- Địa b n thị trấn nhỏ hẹp, điều kiện mở rộng kinh doanh khó kh n, thời tiết 

khắc nghiệt, tình hình bệnh dịch v  giá cả diễn biến thất thường l m ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất của nhân dân, dẫn đến một số chỉ tiêu   

đạt thấp hơn so với kế hoạch. 

 - Ý thức về việc phòng, chống dịch bệnh covid- 19 của một số người dân 

không cao, khi đi ra đường, đi t p thể dục không đeo khẩu trang. 

- Kinh phí chi cho công tác trang bị về công nghệ thông tin trong giải qu ết 

các thủ tục h nh chính còn hạn chế. Đặc biệt việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện 

công tác CC C chưa được quan tâm. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ. 

1. Tiếp tục đẩ  mạnh cải cách h nh chính, trước hết l  cải cách thủ tục h nh 

chính, r  soát, bổ sung, ho n thiện chức n ng, nhiệm vụ của các ng nh chu ên môn 

thuộc UBND, thực hiện tốt việc quản lý, điều h nh theo phân cấp. Xâ  dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức có đủ trình độ n ng lực, phẩm chất đáp ứng  êu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

2. T ng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính qu ền, sự 

giám sát của  ĐND, các tổ chức, đo n thể trong việc thực hiện CC C. T ng cường 

công tác tu ên tru ền, nâng cao nh n thức cho mọi cán bộ, đảng viên v  nhân dân 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của CC C đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đồng 

thời t ng cường công tác kiểm tra CC C gắn với khen thưởng, kỷ lu t nghiêm minh 

đối với t p thể v  cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều h nh, phân định rõ trách nhiệm của 

tổ CC C v  trách nhiệm của UBND Thị trấn trong thực hiện CC C. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2021-2025” của UBND tỉnh Sơn La; kế hoạch Chương trình cải 

cách hành chính n m 2021 v  những n m tiếp theo.  

5. Tiếp tục triển khai có hiệu các v n bản qu  định của Trung ương, Chính 

phủ, tỉnh, hu ện về công tác CC C. 

6. T ng cường công tác tu ên tru ền về đẩ  mạnh cải cách h nh chính, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tạo sự thống nhất về công tác CC C, nâng cao ý thức 

của cán bộ, công chức, viên chức trong việc ý thức được tầm quan trọng của công 

tác CC C tại cơ quan đơn vị. 

7. Thường xu ên r  soát các thủ tục h nh chính theo các nội dung qu  định 

tại Qu ết định số 30/QĐ-TTg ng   10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê 

du ệt Đề án đơn giản hoá thủ tục h nh chính trên các lĩnh vực quản lý nh  nước 

nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục h nh chính, tạo 



thu n lợi cho tổ chức, các nhân trong thực hiện thủ tục h nh chính, đồng thời đáp 

ứng mục tiêu quản lý nh  nước, nâng cao tính chu ên nghiệp của bộ má . Thực 

hiện nghiêm túc việc niêm  ết công khai các thủ tục h nh chính. 

8. Chú trọng công tác bồi dưỡng, qu  hoạch cán bộ, công chức, đ o tạo nâng 

cao trình độ chu ên môn, nghiệp vụ. Đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương pháp l m 

việc, t ng cường kỷ cương, kỷ lu t h nh chính, tích cực đấu tranh chống các biểu 

hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  

9. C p nh t kịp thời các v n bản chỉ đạo CC C của Chính phủ, của Bộ, của 

tỉnh. Nâng cấp trang thiết bị, phương tiện l m việc phục vụ công tác của cán bộ, 

công chức v  phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của bộ ph n tiếp nh n v  

trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại thị trấn. 

10. Thực hiện cơ chế  tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 

130/2005/NĐ - CP; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 n m 2014 của 

Chính phủ qu  đinh chi tiết một số điều của lu t tiếp công dân; Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ng   08 tháng 6 n m 2010 của Chính phủ về kiếm soát thủ tục 

hành chính. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, UBND hu ện quan tâm kinh phí hỗ trợ cán 

bộ trực tiếp thực hiện công tác cải cách h nh chính. 

- Mở các lớp t p huấn, hướng dẫn về chu ên môn nghiệp vụ cho các cán bộ 

trực tiếp phụ trách, tham mưu thực hiện về công tác CC C. 

Trên đâ  l  báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách h nh chính quý 

III n m 2021 của UBND thị trấn Yên Châu./.  

 
Nơi nhận: 

- Phòng nội vụ (b/c); 
- TT ĐU -  ĐND – UBND TT (b/c); 

- Lưu: Cường, VT 05b.                                                                                      

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Sinh 
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