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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC năm 2022  

và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 

 

Triển khai Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch cải cách hành chính 

(CCHC) nhà nước huyện Hòa An năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ năm 2023 và sơ kết thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 25/3/2022 

của UBND huyện về nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá rút kinh nghiệm, xác định nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng công 

tác CCHC trên địa bàn huyện thông qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2022; đồng 

thời xây dựng, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 

2023 và những năm tiếp theo. 

- Đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, 

chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) nâng cao mức độ hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp. 

- Đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại trong việc thực 

hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND về nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Hội nghị hiệu quả, thiết thực; các cơ quan liên quan có trách nhiệm 

chuẩn bị tốt nội dung Hội nghị theo phân công của UBND huyện. 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

1. Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2022; phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo; Báo cáo 

sơ kết thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND về nội dung đổi mới, nâng cao chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 
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2. Công bố Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã năm 2022. 

3. Tham luận của các cơ quan, đơn vị về kinh nghiệm, giải pháp thực hiện 

các nhiệm vụ CCHC. 

4. Thảo luận các giải pháp triển khai thực hiện nâng cao chỉ số CCHC; giải 

pháp thực hiện nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức trong năm 2023. 

5. Công tác khen thưởng công tác CCHC năm 2022.  

6. Kết thúc hội nghị. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Thời gian cụ thể có giấy mời sau. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, UBND huyện Hòa An. 

3. Số lượng: Dự kiến 60 đại biểu. 

4. Thành phần tham dự Hội nghị 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng cải cách hành chính và Tổ chức 

biên chế, Sở Nội vụ; 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện - Chủ trì Hội nghị; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hòa An; 

- Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC huyện; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Công chức Văn phòng - Thống kê phụ 

trách công tác CCHC; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện (để đưa tin). 

5. Ma ket Hội nghị 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

HỘI NGHỊ 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Hòa An, ngày      tháng 3 năm 2023 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện  

- Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị; chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và các điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị. 

- Báo cáo tham luận về việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, trong đó 

tập trung đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của công chức trong tiếp nhận và giải 

quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; việc thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nhiệm vụ đột phá các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện đã đăng ký trong năm 2022 gửi Phòng Nội 

vụ trước ngày 10/3/2023 để bổ sung số liệu Báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch số 

48/KH-UBND về nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2022. 

2. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu xây dựng Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023 và những 

năm tiếp theo; Báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND về nội dung 

đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức. 

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị; 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị: Ma két, in ấn và phát tài liệu tại 

Hội nghị; tham mưu ban hành Giấy mời. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Báo cáo tham luận về những giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao lĩnh vực 

cải cách tài chính công. 

4. UBND xã Dân Chủ 

Báo cáo tham luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải 

pháp trong triển khai thực hiện công tác CCHC ở đơn vị trong năm 2023 và những 

năm tiếp theo. 

5. UBND thị trấn Nước Hai 

Báo cáo tham luận về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC đối với lĩnh vực đất đai. 

6. UBND xã Hồng Việt 

Báo cáo tham luận về những giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả 

thực hiện công tác CCHC tại UBND xã. 

7. Các phòng: Tư pháp, Văn hóa và Thông tin 

Chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực tham mưu phụ trách để định 

hướng thảo luận tại Hội nghị. 
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8. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND 

các xã, thị trấn 

Nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung phát biểu, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tham luận về UBND huyện (qua Phòng Nội 

vụ) trước ngày 10/3/2023 để tổng hợp. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai, 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) tổng hợp, xem xét chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hòa An; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV(Q).                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Luân Chiến Công 
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