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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức;  

công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác 

quản lý văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn tỉnh Lào Cai , năm 2023 

  
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban 

hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công 

chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và 
công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 

2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

1.1. Nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách 
hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức và công 

tác quản lý cán bộ, công chức; công tác quản lý văn thư, lưu trữ năm 2023, chỉ ra 
những mặt còn hạn chế và tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất, nhân rộng các giải 

pháp, sáng kiến về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 
phạm vi toàn tỉnh.  

1.2. Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức 
về cải cách chế độ công vụ, công chức, hướng tới xây dựng nền công vụ chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả. 

1.3. Đánh giá việc triển khai thực hiện các chế độ, quy định của Nhà nước về 

công tác văn thư, lưu trữ; quá trình thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của các cơ 

quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là việc phát hành, 
lưu trữ văn bản điện tử và lập hồ sơ điện tử); việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, 

đột xuất theo yêu cầu; khảo sát số lượng tài liệu hiện đang bảo quản tại đơn vị.  

1.4. Qua kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, những tồn tại hạn chế 

và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai đạt hiệu quả hơn các nhiệm vụ cải cách 
hành chính. Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. 

2. Yêu cầu: 

2.1. Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của 

các cơ quan, đơn vị và xác định chính xác những nguyên nhân còn tồn tại và những 
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kiến nghị của các cơ quan, đơn vị; đề xuất những giải pháp phù hợp báo cáo UBND 

tỉnh xem xét và chỉ đạo thực hiện. 

2.2. Các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời 

cử cán bộ, công chức có chức trách, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp và 
cung cấp thông tin, hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra của 

tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2.3. Kết quả kiểm tra, đánh giá được xác định bằng biên bản làm việc, kèm theo 

các tài liệu kiểm chứng kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG; ĐƠN VỊ, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra. 

Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, kế hoạch 

tập trung vào những nhiệm vụ theo những nội dung sau: 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

- Việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Kế 

hoạch CCHC năm 2023 và khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2022; 
việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và thứ hạng Chỉ số Par 

Index và Chỉ số PaPi, Chỉ số SiPas thuộc trách nhiệm của sở, ngành, địa phương; 
công tác báo cáo CCHC định kỳ và đột xuất. Việc quán triệt các văn bản chỉ đạo về 

CCHC đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tuyên truyền CCHC. Sự 
đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. 

- Việc triển khai thực hiện Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng 
phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 

theo thời gian trên môi trường điện tử. 

1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật.  

1.3. Cải cách thủ tục hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Kế hoạch về kiểm soát TTHC năm 

2023. Việc công bố, công khai TTHC; kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Việc khắc 

phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, chậm xử lý, cập nhật kết quả giải quyết trên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC; thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ 
hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Tổ chức triển khai thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ;  

- Việc thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
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và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030.  

- Việc thực hiện đầu tư, nâng cấp Bộ phận một cửa cấp cấp xã theo hướng hiện 

đại và thực hiện Kết quả triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
và một phần. 

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

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại, giải thể 
các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025. Việc thực hiện quản lý, sử dụng 
biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; xây dựng vị trí việc làm 

và quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập; thực hiện các quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 
ngày 30/12/2022 của Chính phủ. 

- Thực hiện việc đánh giá công chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 
13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức; Đánh giá cơ quan theo các Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 
của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm 

vụ hàng năm đối với các cơ quan tổ chức, hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh 
Lào Cai; Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của 
UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai; Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết 

quả thực hiện nhiệm vụ năm học của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo 
dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 

32/2020/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên. 

- Việc thực hiện các nội dung Chương trình ký kết phối hợp hoạt động của các 
Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; Việc thực hiện dân chủ cơ sở tại các Sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

2.5. Cải cách chế độ công vụ 

- Việc rà soát, bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm, khung năng 

lực đã được phê duyệt. Việc tuyển dụng công chức cấp xã, tuyển dụng viên chức. 
Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. Xây dựng và thực hiện 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị, địa phương; bố trí cán 
bộ, công chức cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo đúng quy định.  

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số 1847/QĐ-

TTG ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án văn hóa công vụ 
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và Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg. 

2.6. Cải cách tài chính công 

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động cơ quan hành 

chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị, địa phương. Việc rà soát xây 
dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thực hiện 

chế độ báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị, địa phương.   

- Việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài 

chính, ngân sách. 

2.7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số  

- Tình hình, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà 
nước; việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành; ứng dụng phần mềm 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; hộp thư điện tử, chữ ký số.  

- Việc khắc phục những hạn chế qua kết quả đánh giá hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin năm 2022 của đơn vị. Việc cập nhật công khai thông tin CCHC, xây 

dựng quy chế và thực hiện tiếp nhận trả lời thắc mắc của người dân trên chuyên mục 
“Hỏi - Đáp”, công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.  

2.8. Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ 

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị đối với công tác văn thư, lưu trữ; việc 

xây dựng, ban hành văn bản quản lý về văn thư, lưu trữ; Công tác tổ chức và biên chế; 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; thực hiện chế độ phụ cấp 

ngành đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, 
đơn vị; Công tác triển khai các văn bản pháp luật về văn thư, lưu trữ (đặc biệt là Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Kế hoạch 
số 243/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về lưu trữ tài liệu điện 

tử các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 
21/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện công tác văn thư điện tử của các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025); 

- Việc soạn thảo, ký và ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập 

hồ sơ và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng thiết bị lưu 
khóa bí mật; 

- Thực hiện thu thập, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, số 

hóa tài liệu; việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị; việc bố trí kho, trang thiết bị bảo quản 
tài liệu lưu trữ; 

- Việc thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ; 

- Công tác kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

2. Đơn vị, thành phần và thời gian kiểm tra: 
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2.1. Đơn vị được kiểm tra:  

a) Đối với cấp tỉnh: Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Du lịch; Sở Thông tin - Truyền 
thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh. 

b) Đối với cấp huyện: Huyện Bảo Yên, Huyện Bảo Thắng và Huyên Mường 

Khương. 

c) Đối với cấp xã:  

- UBND các xã: Việt Tiến, Cam Cọn, Xuân Hòa, Kim Sơn, Minh Tân, Thượng 

Hà thuộc Huyện Bảo Yên. 

- UBND các xã: Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Tả Thàng, Cao Sơn, Lùng Khấu Nhin 

và Thị trấn Mường Khương thuộc Huyện Mường Khương. 

- UBND các xã: Thái Niên, Gia Phú, Xuân Giao và thị trấn Tằng Loỏng, thị trấn 

Phố Lu, thị trấn Phong Hải thuộc huyện Bảo Thắng.  

2.2. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

a) Sở Nội vụ: Lãnh đạo Sở (Trưởng đoàn); đại diện các phòng: Phòng Cải cách 

hành chính và Quản lý văn thư, lưu trữ; Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi 

Chính phủ; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác 
Thanh niên.  

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông 
tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính. 

2.3. Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2023 

(Thời gian kiểm tra cụ thể giao cho Sở Nội vụ có văn bản thông báo cho các cơ 
quan, đơn vị). 

3. Phương pháp kiểm tra: 

3.1. Kiểm tra theo kế hoạch 

Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp gửi báo cáo (theo đề cương hướng 
dẫn của Đoàn kiểm tra) cho đoàn kiểm tra qua Sở Nội vụ (địa chỉ: phongcchc-

snv@laocai. gov.vn). 

- Kiểm tra qua báo cáo, văn bản, tài liệu về nội dung: Công tác chỉ đạo, điều 

hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ 

chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; việc chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương hành chính; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền 
điện tử, chính quyền số; công tác quản lý văn thư, lưu trữ của đơn vị. 

- Nghe các đơn vị báo cáo về tình hình thực tế thực hiện công tác cải cách hành 

chính tại các đơn vị và những đề xuất, kiến nghị. 

- Trao đổi, thảo luận những những vấn đề phát hiện qua kiểm tra. 

- Trưởng Đoàn kết luận kết quả kiểm tra và thống nhất biên bản kiểm tra. 

3.2. Kiểm tra đột xuất  



6 

- Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đối với lĩnh vực 

cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính...; 

- Trong trường hợp cần thiết Sở Nội vụ thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất về 

công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức và công tác quản 
lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật kỷ cương; Bộ chỉ số Chỉ đạo điều 

hành; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; việc thực hiện bãi bỏ sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC không để gây mất niềm tin của người 

dân đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra từ nguồn chi khác của cơ quan, đơn vị 

theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ: 

1.1. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Kế hoạch này.  

1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, tài liệu, phương 
tiện, địa điểm để Đoàn kiểm tra làm việc đạt kết quả tốt. 

1.3. Đề xuất biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có). 

1.4. Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả kiểm tra. 

1.5. Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ khác yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra: 

2.1. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra, chuẩn 

bị các tài liệu, xây dựng báo cáo theo điểm 3.1 Khoản 3 Mục II Kế hoạch này.  

2.2. Báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài 

liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 

xác thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

2.3. Tiếp thu và thực hiện các kiến nghị, yêu cầu của Đoàn kiểm tra hoặc của cơ 

quan, người có thẩm quyền. 

2.4. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kiến nghị, yêu cầu của Đoàn kiểm 

tra hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện 

các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý các vi phạm được phát hiện 
trong quá trình kiểm tra (nếu có).  

3. Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Chủ động thực hiện tự kiểm tra và xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra thực 

hiện công tác cải cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và việc thực hiện công tác 
quản lý văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo Đề cương báo cáo 
ban hành kèm theo Kế hoạch này, gủi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 

30/9/2023.  
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Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cải cách hành chính, cải cách chế độ 

công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương và công tác quản lý văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Bộ Nội vụ; 
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các xã: Việt Tiến, Cam Cọn, Xuân Hòa, Kim 
Sơn, Minh Tân, Thượng Hà thuộc Huyện Bảo Yên. 
- UBND các xã: Thị trấn Mường Khương, Tả Ngài Chồ, 
Dìn Chin, Tả Thàng, Cao Sơn, Lùng Khấu Nhin thuộc 
Huyện Mường Khương. 
- UBND các xã: Tằng Loỏng, Thị Trấn Phố Lu, Thị trấn 
Phong Hải, Thái Niên, Gia Phú, Xuân Giao thuộc huyện 
Bảo Thắng.  
- Lãnh đạo văn phòng; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, KSTT1, 2, NC2. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

Trịnh Xuân Trường 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO PHỤC VỤ ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI 

CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    /3/2023 của UBND tỉnh 
Lào Cai) 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Tình hình chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2023: Việc xây dựng 

kế hoạch CCHC năm 2023 và khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 

2022; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và thứ hạng Chỉ số 

PAR Index, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm của sở, ngành, địa 

phương; công tác báo cáo CCHC định kỳ và đột xuất. Việc quán triệt các văn bản chỉ 

đạo về CCHC đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tuyên truyền 

CCHC. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC 

NHIỆM VỤ CCHC 

1. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu được UBND tỉnh giao về 

công tác CCHC 

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác CCHC: Kế hoạch CCHC 

năm 2023; Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số 

SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch tuyên 

truyền CCHC năm 2023;… 

- Việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả Chỉ số PAR Index (do Bộ 

Nội vụ và tỉnh công bố) và Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS, Chỉ số ICT Index năm 2022 

thuộc trách nhiệm của cơ quan, địa phương. 

- Sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Kết quả 

đạt được trong thực hiện Kế hoạch phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

a) Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

Việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh 

được UBND tỉnh giao (tham mưu ban hành đầy đủ, đúng tiến độ, đảm bảo trình tự, 

thủ tục xây dựng văn bản và chất lượng văn bản). 

b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2023. 
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- Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định 

kỳ, theo chuyên đề và đột xuất. 

- Xử lý hoặc đề xuất xử lý kết quả sau kiểm tra, rà soát; xử lý văn bản trái pháp 

luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị (nếu có). 

c) Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

- Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch đã 

ban hành. 

3. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát 

TTHC, cải cách TTHC 

- Việc thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023, Kế hoạch kiểm 

soát TTHC, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC của tỉnh, các Chương 

trình, kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách TTHC trên một số lĩnh vực, 

trọng tâm là cải cách TTHC trên các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp. 

- Việc thực hiện Đề án đầu tư, nâng cấp Bộ phận một cửa cấp xã theo hướng 

hiện đại (đối với cấp huyện). 

- Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/NĐ- CP. 

- Việc tham mưu công bố danh mục TTHC, công khai TTHC theo quy định. 

Việc rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đưa TTHC ngành dọc 

thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp theo danh mục được phê 

duyệt (đối với các địa phương). 

- Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, chậm xử 

lý, cập nhật kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; thực hiện 

việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC.  

- Công tác truyền thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Kết quả triển 

khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần. 

- Kết quả thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 

đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

- Việc triển khai thực hiện Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 
theo thời gian trên môi trường điện tử. 
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- Việc rà soát quy trình TTHC nội bộ tại các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện bãi 

bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC không để gây mất niềm tin của 
người dân 

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

- Việc rà soát sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức bên trong và cơ cấu số lượng cấp phó đảm bảo theo Nghị định số 107/2020/NĐ-

CP , Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của cơ quan, địa phương. Việc hoàn thiện quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh và phòng chuyên môn cấp huyện. 

- Việc thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy 

định. 

- Việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế: Sử dụng biên chế hành chính 

và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh. 

- Việc thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022 - 2026. 

- Việc thực hiện Kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên giai 

đoạn 2022 - 2026. 

- Việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước: Thực hiện các 

quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước do Chính phủ và các bộ, 

ngành ban hành; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã 

phân cấp, phân quyền cho cấp huyện, cấp xã; Thực hiện các quy định về phân cấp 

quản lý tổ chức cán bộ, CCVC thuộc UBND tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 

17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai.  

- Tình hình quản lý Nhà nước về tổ chức hội trên địa bàn huyện; việc thực hiện 

chính sách chế độ thù lao đối với các hội đặc thù; các đề xuất, kiến nghị nếu (có).  

5. Cải cách chế độ công vụ 

- Việc rà soát, bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm, khung năng 

lực đã được phê duyệt. 

- Việc xây dựng vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính theo quy định 

tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ; xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-327884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-327884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-108-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-37-2014-nd-cp-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-343088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
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- Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 và Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về chính sách 

tinh giản biên chế. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức của cơ quan, đơn vị. 

- Việc tuyển dụng công chức cấp xã, tuyển dụng viên chức; bố trí cán bộ, công 

chức cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo đúng quy định. 

- Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo Quyết định số 1847/QĐ-TTG ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện Đề án văn hóa công vụ và Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 

31/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

1847/QĐ-TTg. 

6. Cải cách tài chính công 

- Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động cơ quan 

hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị, địa phương. 

- Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy chế: chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng 

tài sản công theo quy định tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong hoạt động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn 

vị, địa phương. 

- Việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài 

chính, ngân sách. 

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

- Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng phần mềm quản 

lý văn bản và điều hành, phần mềm Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, trang 

thông tin điện tử, chữ ký số, hóa đơn điện tử... 

- Việc thực hiện chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Việc tổ chức triển khai thanh toán trực tuyến: công tác tuyên truyền; số lượng 

TTHC đã triển khai thanh toán trực tuyến; số lượng hồ sơ phát sinh. 

- Việc triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 

viên chức trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 

25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-108-2014-nd-cp-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-258044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-45-2018-qd-ttg-che-do-hop-trong-hoat-dong-quan-ly-dieu-hanh-cua-co-quan-nha-nuoc-399592.aspx


12 

- Việc ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 theo quyết định số 06/QĐ-

TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

8. Công tác văn thư, lưu trữ (số liệu từ 01/01/2023 đến thời điểm kiểm tra)  

-  Việc triển khai và ban hành văn bản quản lý về văn thư, lưu trữ  

- Công tác tổ chức cán bộ; trình độ; bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện chế độ phụ 
cấp ngành  

- Hoạt động nghiệp vụ văn thư 

- Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ 

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kế định kỳ về công tác VTLT; báo cáo đột 
xuất; báo cáo theo yêu cầu 

 - Công tác kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc thẩm 
quyền quản lý. 

- Mẫu biểu tự kiểm tra, chấm điểm năm 2023. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. 

2. Giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Nêu những kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, các cấp, ngành có liên quan để 

đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới./. 
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