
UBND TỈNH LÀO CAI 
BAN CHỈ ĐẠO CCHC  

------ 
Số:         /SNV- BCĐCCHC 

V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện 
 Kế hoạch hoạt động năm 2022 của  

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. 
 

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

------------------------ 
          Lào Cai, ngày         tháng 7 năm 2022  

                   
Kính gửi: Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Lào Cai. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-BCĐ ngày 23/6/2022 của Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính tỉnh, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách 

hành chính tỉnh Lào Cai. Để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo  

cải cách hành chính tỉnh, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo triển khai thực hiện 

tốt các nhiệm vụ, cụ thể sau: 

1. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 233/KH-BCĐ ngày 

23/6/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ quản lý của ngành, địa phương, cụ thể hóa bằng văn bản các mục tiêu, chỉ 

tiêu cần triển khai thực hiện, kịp thời, hiệu quả đảm bảo phù hợp với tình hình 

thực tế của ngành, địa phương. 

2. Tăng cường đốn đốc, kiểm tra, đánh giá đối với từng nhiệm vụ được giao 

trong Kế hoạch số 233/KH-BCĐ ngày 23/6/2022 của Ban chỉ đạo Cải cách hành 

chính tỉnh, xây dựng hướng dẫn thực hiện cụ thể để cấp cơ sở dễ nắm bắt và 

triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.  

3. Chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến; khuyến khích các tập 

thể, cá nhân đề xuất các giải pháp mới trong tham mưu triển khai thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương và coi đây là một 

trong các tiêu chí quan trong để đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

4. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện 

công tác cải cách hành chính và kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là căn cứ đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ hàng năm cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan đơn 

vị. 

5. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp thông tin, tuyền truyền nhiệm 

vụ công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình 

thức, đa dạng, phong phú. 

6. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc cắt giảm tối đa thủ tục hành chính đang 

thực hiện, đặc biệt là các thủ tục hành chính có tần xuất thực hiện nhiều, các thủ 
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tục liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; đổi mới quy trình nội bộ 

trong cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, đôn đốc cấp huyện, cấp xã thực hiện hiệu quả bộ 

phận một cửa, một cửa liên thông để phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp 

đến giao dịch; quan tâm bố trí công chức có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất 

tốt làm tại bộ phận một cửa. 

7. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các 

ngành, các cấp để giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức với người 

dân, doanh nghiệp từ đó hạn chế tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu và tằng 

cường tính công khai, minh bạch khi giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức. 

8. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương việc đổi mới 

lề lối, phương thức làm việc, trong đó tập trung giải quyết tốt mối quan hệ giữa 

nội bộ cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa các cơ quan hành chính 

với người dân, doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ công, theo nguyên tắc lấy 

người dùng làm trung tâm và người dân chỉ cung cấp thông tin một lần. 

Trên đây là các nội dung để triển khai thực hiện Kế hoạch số 233/KH-BCĐ 

ngày 23/6/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Đề nghị các thành 

viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trưởng Ban Chỉ đạo; 
- Lưu: VT; CCHC&QLVTLT. 

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN  

THƯỜNG TRỰC 
 

 

 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Nguyễn Văn Minh 
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