
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /SGD&ĐT-TCCB
V/v rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

CCHC năm 2022 theo kế hoạch.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày      tháng  11 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Để hoàn thành mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Sở Giáo

dục và Đào tạo đề nghị các Phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc rà soát các chỉ

tiêu kế hoạch, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các yêu cầu sau:

1. Rà soát các nội dung, nhiệm vụ còn chậm, cần triển khai thực hiện trong
03 tháng cuối năm 2022 để đạt mục tiêu Cải cách hành chính năm 2022 theo Kế

hoạch số 192/KH-SGD&ĐT ngày 31/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (biểu
thống kê nội dung công việc kèm theo).

2. Tiếp tục thực nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 151/KH-
SGD&ĐT ngày 28/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Duy trì và cải
thiện chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của Sở Giáo dục và Đào tạo năm
2022.

Căn cứ nội dung nêu trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị

Trưởng phòng thuộc Sở, thủ trưởng đơn vị trực thuộc triển khai những nhiệm vụ

còn lại theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu hoàn thành trong Quý IV năm 2022
(chậm nhất trước ngày 30/11/2022); Gửi 01 bản kết quả thực hiện qua Phòng Tổ

chức cán bộ để tổng hợp, hoàn thành báo cáo tự đánh giá, chấm điểm CCHC của
cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD &ĐT;
- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

    GIÁM ĐỐC

      Dương Bích Nguyệt

                                                                    



NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022
(Kèm theo công văn số           /SGD&ĐT-TCCB ngày        /11/2022 của Sở GD&ĐT)

Nhiệm vụ chung Nhiệm vụ cụ thể
Phòng chủ

trì
Phòng phối hợp

Thời gian
 thực hiện

1. Công tác chỉ đạo,
điều hành CCHC

Báo cáo thực hiện công tác CCHC năm 2022 và báo cáo đột 
xuất.

Phòng TCCB Các phòng Sở Trước ngày 10/12/202

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2022. Phòng TCCB Các phòng Sở Trước ngày 25/12/2022

Kế hoạch CCHC năm 2023 cơ quan Sở. Phòng TCCB Các phòng Sở
Trước ngày

011/12/2022

2. Cải cách thể chế

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Phòng KHTH Các phòng Sở Tháng 12/2022

Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Thanh tra Các phòng Sở

Trước ngày 30/11/2022Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện 
văn bản QPPL tại cơ quan, ngành.

Thanh tra Các phòng Sở

3. Cải cách TTHC

Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá TTHC của Sở 
GD&ĐT.

Văn phòng Các phòng Sở Quý 4

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC năm 2022 Văn phòng Các phòng Sở Quý 4

Báo cáo kết quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

theo cơ chế “một cửa” của cơ quan Sở GD&ĐT.
Văn phòng Các phòng Sở Quý 4

4. Cải cách tổ chức 
bộ máy

Báo cáo liên quan đến công tác tổ chức bộ máy của cơ quan 
Sở.

Phòng TCCB Các phòng Sở Quý 4

Báo cáo kết quả kiểm tra về công tác sắp xếp đội ngũ, tổ chức 
bộ máy và hoạt động của cơ quan Sở GD&ĐT; của đơn vị trực 
thuộc Sở 

Phòng TCCB
Các phòng Sở,

đơn vị trực thuộc
Quý 4



Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc tại cơ quan Sở. Phòng TCCB Các phòng Sở Quý 4

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án vị trí việc làm. Phòng TCCB
Các phòng Sở,

đơn vị trực thuộc
Quý 4

 

Các báo cáo liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
CC, VC.

Phòng TCCB Các phòng Sở Quý 4

Đánh giá cơ quan Sở GD&ĐT; đánh giá, xếp loại chất lượng 
công chức Sở năm 2022.

Phòng TCCB Các phòng Sở Quý 4

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kiểm
soát tài sản, thu nhập năm 2022

P.Thanh tra
Các phòng Sở,

đơn vị trực thuộc
Quý 4

Báo cáo thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 Phòng TCCB
Các phòng Sở,

đơn vị trực thuộc
Trước ngày 25/12/2022

Kế hoạch thực hiện tinh giản BC năm 2023 Phòng TCCB
Các phòng Sở,

đơn vị trực thuộc
Trước ngày 31/12/2022

Báo cáo thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ năm 
2022

Phòng TCCB
Các phòng Sở,

đơn vị trực thuộc
Trước ngày 20

/12/2022

6. Đổi mới cơ chế 
tài chính đối với cơ 
quan và đơn vị sự 
nghiệp công lập

Dự thảo báo cáo kết quả công tác tài chính năm 2022. Phòng KHTH Các phòng Sở Quý 4

Các văn bản, báo cáo liên quan đến công tác chỉ đạo, kết quả 
thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị 
sự nghiệp công lập.

Phòng KHTH Các phòng Sở Quý 4

Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí năm 2022 và công khai 

dự toán thu chi năm 2023.
Phòng KHTH Các phòng Sở Quý 4

7. Hiện đại hóa nền
hành chính gắn với
chuyển đổi số trong
ngành GD&ĐT

Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng CNTT; chuyển đối số 
trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Văn Phòng,

 Tổ CNTT
Các phòng Sở Quý 4

Các báo cáo về công tác ISO. Văn Phòng
Các phòng Sở,

đơn vị trực thuộc
Quý 4



Các văn bản chỉ đạo thực hiện phần mềm quản lý văn bản và 

hồ sơ công việc; sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh.
Văn Phòng Các phòng Sở Quý 4

Các văn bản triển khai dịch vụ công trực tuyến. Văn Phòng Các phòng Sở Quý 4

Các văn bản chỉ đạo tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích.

Văn Phòng Các phòng Sở Quý 4
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