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I. SI)' CAN TIIIET XAY D1)'NG BE AN 

1.Ktquã 

Trong nhtng näm qua, dc bit là giai doan 2016 — 2020 các cp üy, 
chInh quyên, doàn the tinh Lao Cai dä thc hin cái each hành chmnh dông b, 
toàn din trong h thông chInh trj và dat  dirçc nhiêu kêt qua quan tr9ng. Cong 
tác xây dirng, ban hành van bAn cüa cAc ca quan thrqc thiic hin dung quy 
djnh; thu tic hành chInh tiêp tic dirge rà soAt, bô sung, niêm yet vA däng tAi 
trên Cong djch vii cong cüa tinh; vic tinh giAn biên chê, tinh g9n to chirc b 
may theo Nghj quyêt so 39-NQ/TW ngAy 17/4/2015 ccia BO ChInh trj. Nghj 
quyêt Trung ucmg 6 khóa XII dt kêt quA nôi bat, hoAn thành tinh giãn biên 
chê 10% trtthc 02 nàm so vói yêu câu cña Trung ixcing; sap xêp 37 dan vj hAnh 
chinh xA, phu&ng, thj trân, giAm 12 dan vj hành chInh cap xâ so vâi dâu nhim 
ki; giAm 627 thôn, to dan phô, giAm 4.870 ngithi hoat  dng không chuyên 
trách & thôn, to dan phô so vâi dâu nhim ks'. 100% các cci quan quAn l nba 
nithc cAp tinh, cAp huyn, ?1,4%  dan vj sir nghip cong 1p duçic giao quyên tr 
chü, tr chju trách nhim ye sir diing kinh phi quAil 1 hành chInh. Tri s&, trang 
thit bj phic vij cong vic, ha tng cong ngh thông tin tiêp tiic dirge quan tam 
dAu ti.r ngày càng diông b, hin dai.  Thc hin gii, nhn vAn bàn din thl r & 4 
cAp hành chInh (Trung ucmg - tinh - huyn - xã). 100% thu tic hành chInh 
cung cAp djch .v11 cong trirc tuyên müc d 2; 56% thu t1ic hAnh chinh cung cap 
djch vii cOng trirc tuyn mic d 3, 4 (36,3% djch vi cong tWc  tuyën th1rc hin 
& müc d 4); kt nOi, cong khai tiên d giâ.i quyët ho sci thu tic hành chinh trên 
Cong Thông tin din tir Chfnh phU, cong Djch v11 cong Quoc gia; trën 50% các 
cuc hQp thirc hin trênmôi tnthng mang; nhiêu hi righj dirge to chuc qua 
hInh thtrc trrtuyên, câu truyên hmnh tnjc tiêp dã rut ngn thii gian trin khai 
den cci s&. Chi so cãi eAch hành chInh cüa tinh Lao Cai luOn dirge xêp thu hang 
cao cüa CA nuàc. 
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2. Han ch, nguyen nhân 

2.1. Hzn c/il 

Mt s co quan, dcm vj chua chü trçng quan tam dn cong tác cãi each hành 
chinh. Nhiêu thi tic hành chInh con nr&m rà, thai giai giãi quyêt cOn ch.m. Các 
co quan khôi Dâng, doãn the chua frng ding tot CNTT trong xü 1 vAn ban hành 
chInh; hâu hêt chua thirc hin chft k3? sO và giri, nhn qua môi tru&ng mng dôi vài 
các vAn ban không met. Tiên d rà soát xây drng thñ tic hành chfnh cüa cac co 
quan khoi Dãng, doàn the cOn gp nhiêu khO khän do chua cO hiràng dan cii the 
cña Trung iiclng, vn cOn nhiêu thu tiic hành chlnh rithm rà, cãi cách thu tiic hành 
chinh theo co ch "met ci'ra", "met ciia lien thông" tai  mt so ngành, dja phuong 
chat hrqng hoat dng hiu qua cOn thâp, t 1 ho so giãi quyét frrc tuyên müc d 3, 
4 cOn It. Co câu to chüc ben trong cüa mt so co quan, don vj chua thc sr tinh 
gçn. Mtt so co quan mâi chü trçng den vic tinh giãm 10% biên chê theo Nghj 
quyêt so 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 cüa Bô ChInh tn, vic tinh giân thOm 10% 
biOn chO dO thanh icc tuyên diing mri theo Chi thj so ii -CT/TU cüa Tinh üy tai 
mt so co quan, don vj kOt qua cOn thâp. Thu djch vi sir nghip chua lrn, cap 
huyn chua ban hành duçic giá djch vii dê áp ding co chê dt hang cho dcm vj trirc 
thuc. Mt so dcm vj xay drng kê hoach dir toán ngan sách chiia sat, nhim vi phát 
sinh nhiM gay khó khän trong vic can doi nguôn cho co quan tài chInh. Các co 
quan, don vj cOn si'r d'ng nhiOu phãn mêm üng ding cong vic, quàn ly" dü lieu 
khác nhau nOn vic kOt nôi, chia sO d lieu chua liOn thông; trinh d tin hc ciia can 
b cOn han  ch... 

2.2. Nguyen nhân 

- Chua Co huàng dn cii th v cãi each thU tiic hành chInh trong các co quan 
khôi Dãng, mô hInh to chi'rc, biOn chO cUa tfrng phOng, ban và tirclng ducrng trong 
co quan Dâng, Nhà nuàc, doàn the thumg xuyen cO s1r thay dôi theo quy djnh cUa 
Trung uong. Mt so cap u' dãng, chInh quyOn nhn thirc chua day dU ye vj tn, vai 
trO cUa cái cách hành chInh. 

- Cái cách hành chinh là cong vic khó khän, phirc tp và ãnh hii0ng dn lqi 
ich cUa tfrng co quan, don vj, Ca nhân Trinh d cUa mt so can b, cong chrc, viên 
chirc chua dáp thig duçic yOu câu nhim vi trong tInh hinh mài. 

- Sr phi hçip lien thông giita the co quan trong vic giái quyt các thu tic 
hành chInh chixa dông b; cong tác giám sat thirc hin nhim vi cãi cách hành 
chinh chua thu&ng xuyOn, hiu qua chua cao; chua huy dng duçic nhân d và to 
chi.'rc trong h thông chInh trj tham gia gop , giám sat, dánh giá vic thc hin cái 
cách hành chInh cUa the co quan, don vj. 

3. Siy cn thi& xây dywig D an 

Thirc hin các nghj quyt cUa Trung uong và Nghj quyt Di hi di biu Dãng 
b tinh Lao Cai ian thu XVI. TOp tic day m?nh  cái cách hanh chInh trên dja ban .  
tinh nhäm xây dirng nOn hành chinh dan chU, trong sach,  vthig mnh, chuyOn 
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nghip, timg bixâc hin di; di m&i phtrang thirc 1nh d.o cüa Dãng, cong tác giám 
sat, phãn bin xã hQi cüa Mt trn To quc, các doàn the; nâng cao hiu hic,  hiu 
qua quán 1, diêu hành cüa các cap chInh quy&n trên linh c trong d&i song xä hi. 
Triên khai câi each hành chInh phti hçp vài diu kin kinh tê - xä hOi  cüa tinh và dat 
nuàc nng cao hiu qua hoat dng ti các ca quan, don vi. Dê cao k 1i4t, kr cuong 
hành chinh, do due cong vii dôi vài can b, cong chi'rc, viên chcrc. Nâng cao sir hal 
lông cüa nguôi dan, t chi'rc dôi vài sir ph1ic vi cüa c qu.an hãnh chinh nhà nithc. 
llng diing hiu qua cong ngh thông tin vào cãi each hành chmnh cüa tinh. 

II. CAN C1J' XAY DIJNG BE AN 

Can cu Nghj quyt s 01-NQ/f)H ngày 16/10/2020 c1ia Dai  h)i di biu Dãng 
b tinh Lao Cai lan thir XVI, nhiêm k' 2020 — 2025. 

Phn thfr hai 

MVC TIEU, NHIM VIJ, GIAI iiA cmi Eu 
GIAI BOAN 2020 - 2025 

I. MUC TIEU 

1. Mic tiêu tng quát 

- Dy minh cái each hành chInh dng b trong h thng chInh tn, di miii 
phrnmg thüc lh do cüa Dãng, diu hành cña chInh quyên, giám sat, phãn bin 
xA hi, cüa Mt trn tO quôc và các doàn the. Thông kê, rà soát, ban hành b thU 
tiic hãnh chIiih, thu tic giâi quyêt cong vic dang triên khai áp dimg tai  the c quan 
Bang, Mt trn To quôc và doàn the các cap, giám thi gian giâi quyêt các thU tiic 
hành chInh. Xây dirng to chirô b may, c chê hoat dng theo huâng tinh gçn, hiu 
qua; quãn 1 biên chê theo vj tn vic lam. ChU trc)ng xây dirng chuan hóa di ngfl 
can b, cong chuc, viên chüc. Tinh gián biên ché gan vài ca câu lai  di ngU can b, 
cong chuc, viên chUc có dU phâm chat, trInh d, näng lc, dáp irng yêu câu nhim 
vi trong tInh hmnh mâi, dông thi dam báo can dOi t5' l nguôi dja phucmg, can b 
nti. Tang ctr&ng bôi dtrOng theo tiêu chuân ngch, tiêu chuân chfrc danh lnh dao 
quãn l cho can b, cong chüc, viên chUc. D cao k lut, k' ciicing hành chInh, 
quy djnh rO trách nhim cUa ngithi dirng du trong vic thirc thi nhim vii, cong vii. 
Day mnh cãi each tài chInh cOng. Hin d.i hóa hành chInh, i.rng dimg cong ngh 
thông tin phic vi hoat dng quãn l, diêu hành trong h thông chinh trj, phic vti 
nguôi dan, doanh nghip; thc hin chuyên dOi so mnh me trong các ca qiian  
Bang, ChInh quyên, Mt tr.n To quc, các to chUc chInh tn - xã hi báo dam 
thông nhât, kêt nôi lien thông và dông bt. 

- Chi s cái each hành chInh (PAR INDEX) trong nhóm 10 tinh dn du cUa 
Ca nithc, gop phãn nãng cao Chi so nang 1irc c?nh  tranh cap tinh (PCI), Chi so Hiu 
qua quân trj và Hành chInh cong cp tinh (PAPI), Chi sO hài lông cUa ngui dan, tO 
chuc dôi vài sir phiic vi cUa cci quan hành chinh nhà nuâc (SIPAS); Chi so sn 
sang thig ditng và phát triên cong ngh thông tin — truyên thông (ICT - Index). 
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2.Muctiêucuth 

2.1. V cãi cdch i/il c/il 

- 100% ca quan, don vj cong khai, minh bach  quy frmnh giãi quyt cong vic 
vói ngx?ii dan, to chüc và doanh nghip; to chi.rc thi hành pháp lut nghiêm minh, 
nãng cao thirc chap hành pháp lut cüa cá nhãn, to chüc và toàn x hi. 

- 109% van ban quy pham pháp 1ut cüa tinh ca bàn hoàn thin, dng b, 
thông nhât theo các van bàn chi dao  cüa Trung ixo'ng, có tlnh khã thi cao, cong 
khai, minh bach,  d tiêp cn. 

2.2. Cái each thu t(ic hành chin/i 

- Cãi cách minh me quy djnh thu tiic hành chinh lien quan dn nguO'i dan, 
doanh nghip, thu tiic hành chInh ni b( gifta ca quan hành chInh nhà nithc nhàm 
tao cái thin mOi tru&ng dâu tir kinh doanh, thu hiit dâu lii và nãng cao nAng lirc 
cnh tranh cap tinh; thng cirng i'rng diing thông tin, truyên thông, nâng cao chat 
hrqng, hiu qua giái quyêt thu tiic hành chfnh cho ngthi dan, doanh nghip; dam 
bâo den nãrn 2025, mirc dO hài lông ye thu tiic hành chinh cüa ngui dan, doanh 
nghip dt tOi thiêu 90%. 

- Phn du dua 100% thU tiic hành chInh cp tinh (bao gm câ các thu tiic 
hành chInh cia ca quan ngành d9c Trung ucmg dóng trên dja bàn tinh) vào giãi 
quyêt tai  Trung tam phiic vi hãnh chInh công; It nhât 50% thU tiic hãnh chmnh duçic 
tiêp nhn, thâm dijnh, dóng dâu, phê duyt và trâ kêt qua ti chô; 100% thU tijc 
hành chInh cap huyn, cap xã tiêp tic duçic giái quyêt theo co' chê mt ci'ra, mtt 
cUa lien thong. bàn thành dau tu, nâng cap bO phn tiêp nhn và trã kêt qua hin 
di a 100% xA, phuông, thj fran. 

- 80% thu tic hành chinh dãp img dixçic yêu cu duqc trin khai djch vti cong 
trirc tuyen müc dO 3, mIre dO 4, duçic tIch hçrp vài Cng djch vi cong quôc gia; t 1 
ho so' giái quyêt theo djch vii cong irirc tuyên mire dO 3, mirc dO 4 dat  tir 50% trâ len. 

- Ph.n d.0 100% s luqng h so' hành chInh duçic giái quyt dimg h?n  hoc 
truâc h?n. 

- 100% cci quan, don vj có thU tiic hàuh chInh duçic do hr&ng sir hài lông cUa 
ngi.rri d, doanh nghip; trên 90% ngithi dan và doanh nghip hài lông ye vic 
giái quyêt thU tiic hành chInh, trong do mire dO hài lông ye giãi quyêt các thU tiic 
hành chfnh linh vijc dt dai, xây drng, dâu tu dt thi thMu 85%. 

- 100% các co' quail, dan vj phãi cOng khai thu tçic hành chinh, k s và gl'ri, 
nhn van bàn trên môi tnthng mng. 

- 90% s6 lucing nguOi dan, doanh nghip tham gia h thng ChImh phU din tCr 
duçrc xác thirc djnh danh din tCr thông su& và hcip nhât trén tat cã các h thông 
thông tin cUa các cap chIrth quyên tr trung uo'ng den dja phuang. 
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2.3. Cdi cdch tEi chá'c bO may 

- Tip tic rà soát, kin toàn tt chirc bô may, tinh giãn biên ch, vj tn vic lam 
nhám náng cao hiu qua hoat dng và sap xêp, tiiih gn h thông to chc c quan 
hãnh chInh nhã nuâc cac cap theo quy djnh; day m?nh  phãn cap quãn l nhà nixOc; 
thng cumg rà soát, sap xêp lai h thông các &m vj sir nghip cong 1p theo hrnrng 
tinh ggn, có c câu hçip l vâ. nâng cao hiu qua hoat dng. 

- Th1rc hin hiu qua b Chi s6 cãi cách hành chInh áp ding di vâi các 
phàng ban chuyên mon thuc UBND cap huyn và UBND cap xä. 

2.4. Cdi cdch cong vy, cOng ch&c 

- Car cu, sp xp 'ai  di ngi can b, cong ch(rc, viën ch(rc các cap, các ngành 
theo vi trI vic lam, khung nng hrc, dam báo dimg ngithi, dCmg vic, nãng cao 
chat hrqng, hçTp l ye car câu 

- Nghiên ci:ru, di mOi phrnmg pháp, quy trInh dánh giá phãn loai  can b, 
cong chüc, viên chirc theo huóng dan chü, cong khai, minh bach,  luçing boa các 
tiêu chi dánh giá và dê cao trách nhim ngithi ding du. 

- Di mO'i ni dung, phuong pháp dào tao,  bi duOng, cp nht kin thirc cho 
can b, cong chüc, viên chirc. 

- 100% can b, cOng chcrc c.p xà dat  chuAn theo quy djnh, trong dO 80% can 
b cO trthh d dai  h9c, 90% cong ch'crc cO trInh d dai  hoc. 

- 100% car quan, don vj, can b, cOng chi'rc, viên chi'rc ducic kim tra cOng vii, 
gan vài k' lu.t, k3 cixong hành chInh, van hóa cong vii. 

- S cong chtrc duçrc tuyn dimg mài không qua. 2/3 s cong chrc ra khôi biên 
ch& sé, cOn la  duqc bô sung cho các dja phuarng, don vj can tang cu&ng. 

2.5. ('di cdch tài chInh cong 

D.y mnh vic phán cp lTnh vrc tai chinh - ngãn sách, to sir chü dng cho ngãn 
sách các cap, nãng cao vai trO lrách nhim, nng dng, sang t?o  ciia cap üy, chThh 
quyn trong quãn l thu, chi, nãng dn t) l tr can dOi thu chi cia ttrng cap ngãn sách; 
d&i nào 2025, cO tOi thiêu 20% darn vj tir chü tài chmnh,100% darn vj sir nghip kinh té 
và sir nghip khác có dü diêu kin hoàn thnh chuyn dôi thành cong ty cô phán. 100% 
cci quan hành chinh 90% darn vi sr nghip (trir tnrOng h9c) duqc giao khoán biên chê 
và kinh phi hành chinh Di mài m?nh  m car chê phãn b ngân sách cho các car quan, 
darn vj si'i diing ngãn sách theo huàng gn vài vic kiêm soát chat krcmg dâu ra cña 
nhim vçi; EMy mnh sp xp l?i  doanh nghip nhà ntràc và doanh nghip cO von nhà 
nurc theo djnh huOng cia Chinh phi, Thu tuâng Chinh phil 

- 100% cc quan hnh chInh nhà rnthc, 90% dan vi s1r nghip cOng 1p duvc 
giao t1r chü v tài chInh" 



6 

2.6. Xây dy'ng và phdt trkn ChInh quyn d4n tü, ChInh quyn so 

- 100% ca quan trong toãn h thng chInh trj d.rqc du tu dam báo v h. tang 
cong ngh thông tin phic vi triên khai rng digmg cong ngh thông tin. 

- Xây dirng các c sâ dU 1iu dung chung cüa tinh, trén 90% ca quan, dcm vi 
duçc sO hóa, xay drng ca sâ dU 1iu, h thông thông tin quãn 1 chuyên ngành 
tr9ng dim, có s1r k& nôi chia sé dü 1iu, hInh thành kho di 1iu lan, h sinh thai 
chInh quyên din tCr phiic vti h thông chInh tij, phçic vi. xA hi. 

- Ti thiu 90% h s cOng vic cp tinh, 80% cp huyn, xã ducrc trao d,i 
duOi dng din tcr, trên môi trix&ng mng (khong bao gOm ho sci cong vic có ni 
dung met). 100% giao djch giUa H thông thông tin mt cira djch vi cong cia tinh 
vài Cong djch viii quôc gia thrçic xác thirc din tir. 

- Ti thiu 50% các cuc hçp, h9c tip, quán trit, trin khai nghj quyt duçic 
t chüc tri.rc tuyn. Trên 90% báo cáo djnh k' (không bao gom ni dung m.t) 
duçic gui, nhn qua H thông thông tin báo cáo cüa tinh, kêt noi vài h thông báo 
cáo QuOc gia; 60% các h thông thông tin có lien quan den ngixai dan, doanli 
nghip dA thra vào 4n hành, khai thác có két nôi, lien thông qua nên tang tIch 
hçp, chia sé dü 1iu. 

- 100% ca quan, dcm vj, dja phixoiig thrqc trin khai giãi pháp náng cao an 
toàn thông tin. 

ifi. NHIM VJ CU THE 

1. Cãi cách th ch 

- Các cp üy, th chi.rc dàng, Ca quan tham mini giup vic cp üy, Mt trn T 
quôc và các doàn the kjp th&i xây drng quy djnh, quy chê lam vic theo chi do cüa 
Trung uclng. Dôi mài Cong tác ban hành và th'irc hin các vn bàn chi dao  ciia cap üy 
clang (nghj quyêt, chi thi, dê an, chuang trInh hành dng...). Nãng cao nng lirc 
giám sat, phãn bin cüa Uy ban Mt trn To quôc và các doàn the dôi vói vic thrc 
hin cái each hành chInh i cci quan, clan vj, dja phtrcmg. 

- Di mài, nãng cao hiu lirc, hiu qua cOng tác xây dirng Va thijc thi các van 
ban quy phm pháp 1ut trên dja bàn tinh, dam báo tInh hçp hiên, hgp pháp, tInh 
dông b, c11 the, khá thi. Dê cao trách nhim cüa ca quan chü tn trong qua trInh 
xây drng th ch; cong tác tOng kêt, dánh giá thc tin, lay ' kiên rng rài cüa 
nhãn d phãi duçic quan tam, coi tr9ng nh.m không ngirng nâng cao chat hrqng 
các th ch ban hành 

- Xây dirng và hoàn thin h tMng co ch, chInh sách h trq, thu hut các nhà 
âu tu; khuyën khfch, tao dieu kin d các thânh phàn kinh té tham gia cung frng 
dch vi trong môi trithng c?nh  tranh bInh clang, lành m?nh. 

- Rá soat, sira di, b sung, hUy bO, ban hành mài các van bàn quy phm pháp 
lut clam báo phü hcip vài quy djnh cüa Trung trcmg, clap (mg yêu câu thirc tiOn 
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trong quãn 1 diu hành cüa dija phixong. Di m&i, nâng cao chit hrçing cong tác 
kiêm tra, rà soát, h thông hóa vn ban quy phm pháp 14t. 

2. Cal cách thu tuc hành chInh 

- Xây dimg b thiX tiic hành chInh, thu tiic giãi quyêt cong vic trong các cci 
quan khôi Dãng, doãn the. 

- Rà soát, dm gián hóa, ct giãm ti da thôi gian giãi quyt thU tic hành chinh d 
giãm chi phi tuân thñ thU tiic hnh chInh. Tang cixông phôi hçip gifa các cci quan có 
thãm quyên trong giãi quyêt thU ti1c hãnh chInh cho to chiic và Ca nhãn. 

- Dy mnh vic giãi quyt thU tic hành chInh trên mOi trixng din tCr. Chu.n 
hOa, din t1'r boa quy trmnh nghip vi x 1' ho so; sôhóa kêt qua thU t'ic hánh chinh die 
nâng cao tInh cong khai, minh bach,  rcit ngn th&i gian, tiêt kim chi phi. 

- Náng cao chit krqng, hiu qua hoat dng cUa Trung tam Phiic vi hãnh chinh 
cong tinh và. bO phn tiêp nhn và trã kêt qua cap huyn, cap xà. 

- Trin khai do lithng sir hài lông cUa ngithi dan, doanh nghip vài sir phiic vi 
cUa các co quan hành chInh nhà nuôc die näm bat dirqc yêu cau, mong muon cUa 
ngthi dan, tO chüc die có nhing bin pháp cãi thin nãng cao chat krqng phc vii, 
gop phãn cái thin chat hrcmg cuc song cho nguñ dan, cãi thin môi truOng kinh 
doanh cho doanh nghip. 

- Tp trung cãi cách thu tiic hãnh chIuh trong ni b các cci quan nhà nithc, t 
chrc si1r nghip cong 1.p, djch vi cOng vâ tang tInh lien thông trong giãi quyOt thU 
tiic hành chinh; triên khai thirc hin hiu quA co chê mt tha, Co chê mt cUa lien 
thông tai  các Ca quan hành chInh nhA nuàc. 

- Tip tiic thirc hin niêm y&, cOng khai thu tiic hành chInh, thng cumg Cong 
tAc thanh tra, kiêm tra, giám sat vic th1rc hin cAi each thu tiic hành chInh. Triên 
khai Co hiu quA các kênh tiep nhn, xU l phán ánh, kiên nghj cUa ngithi clAn, to 
chirc d& vài quy djnh hành chInh. 

3. Cal cich t chfrc b may 

- Ra soát, kin toàn, sp xp lai  t chiic b may, tinh giãn biên ch& quy djnh 
chCrc näng, nhim vti, quyên han,  quy chê to chc và hoat dng cUa cAc Co quan, 
don vi,  dija phucrng dAm bAo dông b, tinh gçn, hiu quA theo Nghj quyêt so 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban Chap hành Trung uong ye "MOt so van die tiêp 
tic di mài, sap xêp to chi.'rc bt may cia h thông chfnh fri tinh gQn, hoat dng 
hiu lijc, hiu quA", Nghj quyêt sO 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban Chap 
hành Trung uong v tip tçic di mài h thông to chirc và quàn l, nâng cao chat 
hxçing vA hiu quA hoat dng cila cAc don vj s1r nghip cong lip. 

- Tip tiic cAi cách vA trin khai tren din rang co ch tr chU, tir chju trách 
nhim cUa các don vj sir nghip djch vii cOng. 
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- Khuyn khich sap nhp diu chinh dja giài h?rnh chfnh  phiic vi phát trin 
kinh té, xA hi, nâng cao hiu1irc, hiu qua quãn 1' hñnh  chinh nhà rniàc & dja 
phiicmg Sap nhâp, hoàc giai the nhftng don vi six nghiêp cong lap hoat dông khOng 
hiçu qua hoc khong can thiet cho cong tac quan ly nha rnxac. Co phan boa doanh 
nghip nhà nuâc. 

4. Cãi cách cong vij, cong chfrc 

- Luãn chuyn, diu dng can b, cOng chi'rc, viên chrc hçip 1 giUa các c 
quan Dãng, Nba rnxàc, Mt trn To quôc và các doãn the các cap, báo dam can dôi 
cci câu can bO và si'r ding Co hiu qua. nguôn nhân hrc cüa tinh. 

- Dy manh  câi each ch d cong vti, cong chüc, xây dimg di ngil can b, 
cong chirc, viên chüc có so hrçmg, ci câu hqp l, dCi trInh dO và nang hrc thi hành 
cong vii, ph1ic vi nhãn dan và phi.ic viii sir nghip phát triên chung dat nuóc và ciia 
Tinh. Den nàm 2025, dOi  ng€t can bO,  cong chirc, viên chirc có so hxçing, c câu 
hçrp 1, dU trinh dO và nng lirc thi hành cong vii, phiic V11 nhán dan và phiic vi sir 
nghip phát trMn chung ciia dat nuac, cüa Tinh; 100% các cci quan hành chInh nhà 
nirâc có ca câu can bO,  cOng chirc theo vj trI vic lam. 

- Näm 2021 tip tiic trin khai hiu qua D an tinh giãn biên ch theo quy 
djnh ti Nghj djnh so 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 cüa ChInh phii. 

- DM mth phuong thc tuyn dmg cong chüc, viên chüc v quy trInh, th.m 
quyn, trách nhim và Co quy djnh ye xir l các vi phm; tO chüc thI diem dôi mth 
phumg thic tuyên ch9n lânh do, quàn 1. 

- Tang cu&ng dào tao,  bi duOng can bO, cong chüc, viên chüc & trong và 
ngoài nuâc theo nhu câu cong vic và vj tn vic lam; nãng cao dao  dire cOng vii. 

- Thirc hin nghiêm tirc vic dánh giá, phân loai can bO,  cOng chi'rc, viên chirc 
theo the quy djnh cia pháp lut, gan vi các nOi  dung khác cüa Cong tac quán 1 
can b, cong chirc, viên chirc. 

- ID'ng ding cOng ngh thông tin, các mO hinh, phuang pháp, Cong ngh hin dai 
trong các hoat dng thi tuyên, thi nãng ngeh, dánh giá can b, cong chi.'rc, viên chirc. 

5. Cãi each tài chmnh cong 

- Tang cu&ng phân cp ngãn sách, tao  sir chü dng, näng dng sang tao  cho 
các cap chInh quyên. Phãn dâu thu ngãn sách nhà nu&c trên dja bàn: 

+ Dn näm 2025 thu ngan sách dt và vuqt 15.500 t) dng; là tinh tr can d6i 
dirqc 100% chi thu&ng xuyên. 

- Khã näng can dói ngân sách cãc dcm v hành chInh c&p huyn: 

+ Dn näm 2025, có 2 dcm vj hành chInh cp huyn tr can d& dixçic ngàn 
sách (Lao Cai, Sa Pa). 
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- D.y mrnh tr chü tài chinh di vài cci quan hnh chfrih. Thirc hin hiu qua 
cci chê phàn bô ngân sách cho cac ca quan, dcm vi sir dmg ngân sách theo hixàng 
gn vói vic kiêm soát chat 1ung dâu ra cüa nhim vii. 

- Nãng cao hiu qua thirc hin ch d tir chü don vj sij nghip theo htxàng 
thng dan t l tir chü ye tài chInh, giãm dan cap phát ngân sách nhà nuóc trirc tiêp, 
timg bithc nãng dan t3 tr9ng dâu thâu, dt hang dch vi sir nghip cong cho don vi 
sir nghip cong lip. 

- DÀy m?nh  sp xp doanh ngJtip nhà rnxâc, doanh nghip có vn nhà nuâc. 

6. Xây diyng và phát trin ChInh quyn din tfr, ChInh quyn s 

- Tip tiic dÀu ttr xây dirng, nâng cAp tri1 sO', trang thi& bj, phrnmg tin lam 
vic cho các co quan, don vj, dja phucmg, dc bit là trii sO' cap xä, xây drng khu 
trung tam h?rnh  chInh thj xà Sa Pa. 

- Tang cirO'ng dAu ttx img diing cong ngh thông tin vào ho.t dng quàn l, 
diêu hành, xir l cong vic, gi:ri nhn v.n bàn din tO', két nôi, chia sé thông tin, 
trao dôi, xü l ho so qua mng gitta các Co quan hành chInh nhà nuOc. Phát huy 
hiu qua cOng thông tin din tO'. 

- Nâng cao chAt krcmg phiic viii va tInh cong khai, minh bach  trong hoat dng 
cUaco quan hành chInh nhà rnrOc thông qua day mnh cung cap djch vi cong ti-crc 
tuyên cho ngthi dan, to chirc; cung cap các djch vi cong co bàn 1rirc tuyên müc dO 
3, müc dO 4, dáp img nhu câu thc tê, phic vi ngixO'i dan và to chüc mci lüc, mi 
noi, dija trên nhiêu phixcmg tin khác nhau. 

- Tang cumg cong tác kim tra xây dirng, áp ding, duy fri và cái tin h 
thông quãn 1 chat hrçing theo TCVN ISO 9001 ti các Ca quan hành chInh; uu tiên 
triên khai ISO din tO'. 

IV. GIAI PHAP THtC HIN 

1. Tang cithng sir länh dao,  chi  dao  cüa các cAp, các ngành, nhn th(rc, trách 
nhim cüa nguO'i dirng dAu, can bO,  cong chi'rc, viên chüc, tham gia hithng ing cüa 
doanh nghip, nhãn dan Irong vic thirc hin cong tác cái cách hãnh chmnh. 

2. DAy mnh thông tin, tuyên truyn v cái each hành chIrih gn vài nâng cao 
chAt hrqng quàn trj và hành chinh cong. Khuyn khIch các to chirc, Ca nhân tham 
gia vào tiên trInh cãi cách và giám sat chat hrcing thirc thi cong vi cüa can bO,  cong 
chrc, viên chrc. Phát huy vai trO tIch circ cüa báo chI, các Ca nhân, to ch'O'c trong 
vic phát hin, phãn  nh chInh xác, kjp thO'i nhftng mt tIch circ và tiêu c1rc clia cac 
th chc và cá nhãn thirc hin nhiêm vi cái cách hành chInh. 

3. DÀy m?nh  thanh tra, kim fra, giám sat vic trin khai thrc hin cong tác 
cái each hành chInh. Dáo t?.o,  bi duOng dOi  ngü can bQ, Cong chic, vien chO'c 
b&ng các hInh thüc phii hqp, có hiu qua. 
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4. TMp tic rà soát và dcm giân hóa thu tiic hành chInh trên tht ca các lTnh virc 
quán 1 nhà nuàc. Triên khai thirc hin có hiu qua Trung tm  Hành chInh cong 
cap Tinh và b phn tiêp nh.n và trà kêt qua cap huyn, cap xà; tfrng bithc thirc 
hin theo huàng tiêp nhn, thâm djnh, phê duyt và giãi quyêt tai  Trung tam Phiic 
vi hành chinh cong cap tinh và b phn mt ci'ra cap huyn, cap xã. 

5. Nâng cao vai trô, trách nhim cüa thu truâng các don vj trong chi do, 1rin 
khai thc hin các yêu câu trong vic áp dirng H thông quãn l chat hrqng 
theo TCVN ISO 9001 20 15; Duy trI hoat  dng Ban chi dao  ISO cia các s0, ban, 
ngãnh, dja phirmig; tuyên truyên, phô biên ye R thông quán 1 chat lixcmg ISO 
9001-2015 theo mô hInh khung trên các phumig tin thông tin dai  chiing dê can b, 
cong chüc, viên cht'rc và các to ch'Crc, Ca nhân thc s1r hiêu sâu, rng ye h thông 
quãn 1 chat krçing. 

6. Dam bão kinh phi cho vic thirc hin các d an, dir an, chircmg trinh, k hoch 
thirc hin cái each hành chmnh cüa tinh trong giai do?n 2020 - 2025. Thirc hin tot chinh 
sách tiên hrcing, thu nhp thng them dé t?o  dng 1irc thirc s'tr cho can b, cOng chirc, 
viên chirc trong thrc hin nhim vi, cong vi có chat 11.rqng và hiu qua. 

V. KINH PH THU'C HIJN 

1. Nhu cu vn th1rc hin cüa D an là 139,956 tr dng. Trong do: 

- Nhu cu v6n thirc hin cüa khói Dãng, doãn th: 16,625 tr dng. 

- Nhu cu vn thc hin cüa khi nhà nuàc 123,331 tr dng. 

2. Ngun v6n: Ngãn sách Trung 'ircmg, ngán sách da phucmg, ngun M trçi, 
tài trçi khác. 

3. Dir kin phân kr thrc hin: 

Doii vj tInh: Triu dng 

Ngun v6n Tang s 

Phân kr th,rc biên 

Näm 
2021 

NAm 
2022 

Näm 
2023 

Näm 
2024 

Näm 
2025 

1. Ngân sách nhà nirO'c 

- KMi các cci quan Dáng, doàn th 16.625 3.923 3.063 3.353 2.993 3.293 

- Khôi các ca quan HCNN 123331 25.636 26.065 28.790 21.490 21.350 

2. Ngun kinh phI tài trq, dtr  an - - - - - - 

Cong: 139.956 29.559 29.128 32.143 24.483 24.643 

(Co Phy lyc khái toán kinh phi chi tiit ban hành kern theo) 
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VI. fflU QUA CUA E Ar 

Thrc hin D& an s gop phn dy mnh cãi cách hành chmnh dng b, toàn 
din, siêt cht k' lu.t, k) cixang hânh chinh trong các co quan hành chinh tinh Lao 
Cai, giai do?n  2020 - 2025. Bt may hành chInh thrçic tinh gçrn, hoat dng Co hiu 
1ic, hiu qua; ChInh quyên din tCr dixçic triên khai den tat ca các ci quan, dan vj tir 
tinh den c&p xa dam báo cong khai, minh bach; tao môi tru0ng kinh doanh bmnh 
dng, thông thoãng, thun lçñ nhäm giàm thiêu ye th?xi gian và chi phi c'Cia các doanh 
nghip thuc mçi thành phân kinh tê; xây dimg di ngti can b, cong chirc cO dü 
phãm chat chinh trj, trinh d chuyên mon nghip vi cO tiah than trách nhim và tn 
t11y phtc vi nhân dan; dáp üng tot yêu cau xây dimg, phát triên ben vfnig và hi 
nhp quôc tê. 

Phnthfrba 

TO CB1rC THIIC ITEN 

I. LANH DO, Cm B4O THU'C H1N DE AN 

Ban Chip hnh1  Ban Thung viii Tinh y, trtrc tip, thuOng xuyên là ThuOng lrirc 
Tinhüy chju trách nhim l.nh dao,  chi  dao,  quán trit, to chirc kiêm tra, giám sat, thirc 
hin Dê an. 

II. PHAN CONG TRACH NHIM TIIC 111W BE AN 

1. Thithng trirc Tinh üy chi dao  trin khai D& an trong các ca quan kh6i Dãng, 
Mt trn To quôc, các doân the (Van phOng Tinh ity là Ca quan tham muu). Ban 
Can sir Dãng UBND tinh chi dao  triên khai Dê an trong các ca quan nhà nuóc (Sâ 
Ni vii là ca quan tham muu). 

2. Thithng trirc Hi dng nhân dan các cp có k hoach thithng xuyên giám 
sat viêc thire hiên nhim vi cãi each hành chinh cüa các ca quan, dan vj, dja 
pht.rang cüng cap và tOng hcip, báo cáo cap u5' cüng cap dê chi dao  thirc hin. 

3. Các cp üy dãng th chirc nghiên ciru, hQc.tp, trin khai, chü dtng xây drng 
ke hoach chi dao, to chirc thrc hin D an cüa Tinh üy phii hqp voi tthig dja 
phuang, cci quan, dan vj; xác djnh rO trách nhim cüa dOng chI hi thu cap üy, ngu?Ti 
&rng dâu các ca quan, don vj, dja phuang ye day mnh cái cách hành chinh, phát 
huy vai trO ciia M.t trn TO quOc, các doàn th trong cong tác cãi each hành chInh. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh u' xây dmg ké hoach tuyên truyn sâu rng ni 
dung, nhim vii, m11c dIch sr nghip cái cách hành chInh tài toàn the can b, dáng 
viên, và nhãn d. Các ca quan thông tin dai  ehüng có trách nhim tuyên fruyên 
kjp thii các chü tn.rang, chInh sách ye cái each hãnh chInh, phôi hqp cht chë vói 
các ca quan, dan vj trong tinh day mnh tuyên truyên, tao bithc chuyen biên rO ret 
cá ye nhn th(rc và hành dng trong can b, cOng chüe, viên clthc và nhãn dn ye 
cãi each hãnh chinh giai do?n 2020 - 2025. 
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5. Các ban xây dimg Dãng, Van phông Tinh üy, th chirc dãng trirc thuic 
Tirth ñy chi'i dng tham mini, giüp c.p iXy cüng c.p trin khai thirc hin D an nay. 
VAn phông Tinhüy chü tn, ph& hçp vó'i Van phông UBND tinh, Sâ Ni vi và các 
c quail, dcm vi lien quan djnh k' hng nàm dánh giá, báo cáo tInh hinh, kt qua 
thijc hin D an nay vài Ban T1nrng vi Tinh üy. 

III. CHE DQ HU'ONG DAN, DON DOC, KIEM TRA, GIAM SAT, 
THÔNG TIN, BAO CÁO, SO KET, TONG KET: Djnh kr 6 tháng, hang nàm, 
giCta và cuM nhim k' co' quan chü fri có trách nhirn phi hçip vâi các co quail, 
dcm vi, các dja phucrng có lien quan báo cáo kt qua frin khai thirc hin D an vâi 
Tinh u, Ban Can sir Dáng UBND tinh; chü dng d xut b sung diu chinb, b 
sung nhim vi, giãi pháp thiic hin D an cho phii hçrp vói yêu cAu nhim v thirc 
t, dam báo hoàn thãnh th.ng lçi các mlic tiêu, nhim vii cüa Dê an.!. 

Ncyinhãn:  
- B ChInh trj, 
-BanBIthtr, 
- Các Ban xây dimg Dãng Trung hong, 
- Ban Can sir Dãng ChInh phü, 
- Van phông Trung tro'ng Dàng, 
- Van phông Chmnh phii, 
-BNivii, 
- Dãng üy Quan khu 2, 
- TIT.TU, HDND, UBND tinh, 
- Các cci quan chuyên trách, tham mini giüp 
vic Tinh üy, 

- Các Dãng b tnrc  thuc Tinh ñy, 
- Các die Tinh üy viên, 
- Ban Can slr Dãng, Dâng Doãn 1rirc thuc, 
- Các s&, ban, ngành, doàn th tinh, 
- Länh dao  Van phàng Tinh u, 
- Chuyên viên TH Van phông Tinh us', 
- Lixu Van phông Tinh 

T/M BAN CHAP 1JAN11 

Dng Xuân Phong 
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PHJLUCO1 
Các mite tiêu chü yu B an dy minh cãi each hành chinh trong h thng chInh tr 

tinh Lao Cai, giai don 2O212O25 
(Kern theo D an so' 14-DA/TU ngày 11/12/2020 cz.a Tinh üy,) 

ST 
T 

A NQi dung 
iViuc tiêu 
NQBH 16 

. 
Mitc tiêu Be an 

Thuc hiên Muc tiêu 
2025 

(A) (B) (2) (3) (4) 

Côngtác 
lãnh do, 
diu hành 

Lao Cal tiep tic là tinh dá'ng trong nhóm 20 tinh 
dan du cã nithc v thirc hiên cal each hành chInh 

Chi s nãng 1irc canh  tranh cp tinh Chi s PCI trong 
top 

25/63 tinh 
1 5/63 
tinh 

2 
Chi s Cong ngh thông tin Vit Nam Viet nam ICT 

Index trong tp 
9/63 tinh 

10/63 

tinh 

3 Chi s cài cách hành chInh Par Index trong thp 15/63 tinh 
20/63 

tinh 

4 
Chi s6 Hiu qua Quàn trj và Hành chInh cOng cp tinh 

PAPI trong tOp 
25/63 tinh 

20/63 
tinh 

Thêchêhành 
chinh 

5 

Ca quan, dan vj cOng khai, minh bach  quy trInh giài 

quyt cong vic vói nglrOi dan, t chrc và doanh 

nghip 

100% 100% 

6 

Van bàn quy phm pháp Iu.t cia tinh co bàn hoàn 

thiii, dng b, thng nht theo các van bàn clii dao 
Cüa Trung uang, co tInh khâ thi cao, COng khai, minh 

bach, d tip cn 

100% 100% 

Thu tiic hành 
chInh, thu 

tiic giãi quyêt 
cong vic 

7 
ThCi tuc hành chInh Cp tinh giài quyêt tai  Trung tam 

. 
phic vu hành chInh COng 

100% 

8 

Djch v11 cOng 

trrc tuyên mc 

d 3, müc d 4 

dat80% 

Thñ tc hành chinh dáp t'rng yêu CAU dtrç'c trin khai 

djch vii cOng tr1rc tuyn mirc d 3, mirc th) 4. 
45% 80% 

9 

T'Iêhsa 

giài quyêt trirc 

tuyên trén tong 

shsathà 
tic hành chInh 

ct'ia tinh dt 
50% 

T 1 M sa giãi quyt theo djch vv cOng trc tuyn 
m(rc t 3, mirc d 4 

20% 50% 
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IV 
Cái cách to 

chfrc, biên 
chê 

10 
Rà soát, kiên toân t chirc b may, tinh gián biên ch& 
vi trI viêc lam; dy manh ca ch tir chü di vói dan vi 
sir nghip cong 1p 

100% 100% 

11 
Ban hành b Chi s6 cãi each hành chInh áp dyng d6i 
vói các phông ban chuyên mon thuc UBND cp 
huyn Va UBND cp xã 

100% 

12 Can bô cn xã cO trInh do dai h9c 74% 80% 

13 COngchtrccpxãcótrInhddih9c 79% 90% 

Cãi cách tài 
chInh cong 

14 
Caquan hânh chInh dis'c giao khoán biên ch và kinh 
phi hanh chinh 

100% 100% 

15 
Dan vj sir nghip (tth các trithng h9c) duc giao 
khoan bien che va kinh phi hanh chinh 

91 4°/ , 0 95°/ 0 

VI 
Hiên dai hoá 

fln hành 
chInh 

16 
T9 1 các ca quan, doii vi thrçc s hóa, xây dirng co s0 
du 1iu, h thng thông tin quán 19 chuyên ngành tr9ng 
dim, có sir kt nM chia sè d lieu 

20% 90% 

17 
Ca quan hành chInh scr dvng  phn mm Quân 19 van 
ban va ho sa cong vic 

100% 100% 

1 8 
Cung cAp chcrng thu s cho ca quan cAp huyn, tinh, 
can b, cOng chirc, vién chrc !ãnh dao cAp tinh, cAp 
huyn, cAp xã. 

100% 100% 



PHU LUC  02 

PHAN KY NGUON VON THVC I1IN CAC NO! DUNG BE AN CA! CACH HANH CHINH GIAI BON 2020- 2025 

(Ban hành kern theo Dé an so' 14-DA/TUngày 11 tháng 12 nárn 2020 cia Tinh zy  Lao Cai) 

Ni dung 

Phân ky thic hin Nguin hrc 

Tong 
khai toan 
Kinh phi 

Don vi chü trI 
thuc hiên 

Don vi ph61 hçrp Nàm 
2021 

Niin 
2022 

Nãm 
2023 

Nãm 
2024 

N am 
2025 

Ngãn 
sách dia 
phirong 

Nguon 
khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

i. cAi CACH THE CHE 280 280 280 280 280 1.400 - 1.400 

1-bat dng 
1.1 

Thng kê, rà soát van bàn giai don 2015 - 
2020, 2020 - 2025. 

120 120 120 120 120 600 600 
Van phOng Tinh 

ñy 

Các t ch(rc dáng 
trijc thuc, các ca 
quan khôi Dãng, 

doàn t1i 

1-boit dng 
1.2 

Rà soát h thng hóa, Ip danh miic van bàn 
QPPL do 1-IDND tinh ban hành. 

60 60 60 60 60 300 300 
Ban pháp ch 

HDND tinh 

So Tu pháp Va CC 

co quan, don vj lieu 
quaii 

1-bat dng 
1.3 

T chtrc tham van, 1y kiui nhân dan v 
xây dmg, ban hành và t ch(ic thurc hin 
Nghj quyêt cita HDND tinh. 

100 100 100 100 100 500 500 

Các ban HDND 
tinh theo phân 
công, clii d?o 

cOa TT. HDND 
tinh 

Các co quan, dOn vj 
lieu quaui 

ii. cAi CACH THU TVC  HANH CH!NH 9.620 9.665 9.700 10.2 10 10.720 49.915 - 49.9 15 



2 

Hot dng 
2.1 

- Xây dirng quy djnh TTHC, xây dirng quy 
trInh ni b trong giâi quyt TTHC trong 
khi dàng, doàn th 
- K hoach  trin khai, van bàn chi dio, k 
hoch kim tra.. 
- Cong tác bi thrOng, tp hutn.... 

120 120 50 50 50 390 390 
Van phOng Tinh Các co quan khi 

Dãng, doàn the 

Hoat cling 
2.2 

Thrc hin d tài nghiên ciru khoa h9c ye xây 
dirng b thCi tçic hành chInh, thà ttic giãi 
quyt cong vic trong các ca quan khôi 
Dãng, doàn th 

300 300 300 300 300 1.500 1.500 
Vaii phông Tinh 

ày 
Các co quan khi 

Dáng, doàn th 

I-Iot dng 
2.3 

Tip tUc  trin khai thirc hin cong tác kim 
soãt TTHC; thrc liin ccr cli mt cCra, mt 
ccra lien thông (250 triu/näm) 
- Xây dirng quyt djnh cong b danh mi,lc 
TTIiC, xây drng quy trInh ni b trong giài 
quyet T"T'I-IC 
- K hooch triên khai, van bàn clii duo, k 
hoch kirn tra.. 
- Cong tác bM drOng, tp hun.... 

250 250 250 250 250 1 .250 1 .250 
Van phOng 
UBND tinh 

Các sâ, ban, ngânh; 
UBND các huyii, 
th xà, thanh plio 

Hoat dng 
2.4 

Nâng cap sra cha cho các dn vi d thrçyc 
d.0 tir trang thit bj hin dai t?i B phn mt 
cra 
- Näm 2021: 30 xã x 5 triu/01 dcTn vj 
- Nãm 2022: 39 xä x 5 triu/0l dan vj 
-Nãm 2023: 61 xa x5 triêu/01 dan vj 
- Näm 2024: 83 xä x 5 triu/0l dan vi 
-Nãm2025: 105 xãx5triuI0l danvj 

150 195 300 410 520 1.575 1.575 
Van phông 
iJBND tinh 

Các sâ, ban, ngành; 
UBNDcáclittyii, 
thi xà, thành phO 



1-1ott dng 
2.5 

Dtu tu b p1in mt cüa cho các xii cüa 9 
huyn (113 dan vj cAp xii con 1ti) 
- Niim 2021 22 xii x 400 triêu/01 dan vj 
- Nim 2022 22 xix 400 triu/01 dan vj 
- Nim 2023 = 22 xii x 400 triu/0 I dan vj 
- Nim 2024 23 xix 400 triu/01 dan vj 
- Nim 2025 = 24 xii x 400 triu/0 I dan vj 

8.800 8.800 8.800 9.200 9.600 45.200 45.200 
Vim phOng 
UBND tinh 

Các sâ, ban, ngành; 
UBND các 1iuyn, 

thành phô 

111. CAl CACIITO CHIrCBQ MAY 473 173 123 23 123 915 - 915 

1-1ot dng 
3.1. 

Xiy dung D an hqp nhit, sap nhp mt s 
ca quan, dan vj (thrc hin theo Quy djnh 09-
QD/VPTW ngiy 22/9/2017 cüa Vim phOng 
Trurig uang Ding): 3 dê in x 23 triu = 69 
triêu. 

23 23 23 23 23 115 115 Tinh ciy chi dao 
Các ca quan khôi 

Ding, doàn the 

Iloat dng 
3.2 

Xiy drng quy djnh, quy ch urn vic cCia 
die ca quan k1ii Ding, doàn th (thirc hin 
thco Quy djnh 09-QD/VPTW ngày 
22/9/2017 cia Vim phOng Trung uang Ding) 

- - - - - - - Tinh üy clii dao 
Cic ca quan khôi 

Ding, doàii tli 

1-1oit dng 
3.3 

Diu chinh Dê in vi tn viêc urn và ca ciu 
ngach cong chtirc trong ca quan theo quy 

dlnh  mó'i cta Trung uong (16 Ca quan, dan 
vj, thyc hin theo Quy djnh 09-QD/VPTW 
ngày 22/9/2017 cia Vim phOng Trung uung 
Ding) 

- - - - - - 
- 

Ciccaquan 
kh6i Ding, doin 

t1i 

Cic ca quan khOi 
Ding, doin th 

Hot dng 
3.4 

Xây dirng D in hçp nht, sap nhp, thành 
Iip rnOi i so s0, nginh 

50 50 50 SâNôivu 
Cic sâ, ban, ngành 

tliuc tinh 

I-lo?t dng 
3.5 

Xiy drng Dê in kiii tom lai cic clii cvc 
trirc thuc cic ca quail chuyên mon cap tinh 

50 50 50 SO'Nivu 
Các sO', ban, ngành 

thuc tinh 
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Float dng 
3.6 

D an thành Isp, t chtrc lai,  giài th dan vj 
sir nghip cong Ip trên dja bàn tinh Lao Cai 

100 100 100 300 300 SóNôiv 
Các doii vi su' 
nghip cOng Ip 

Float dng 
3.7 

Diu chinh D an VTVL trong các dan vj sir 
nghip cOng Ip (50 dan vj) 

250 250 250 SNivu 
Các dan vi su 
nghip cOng 1ip 

Float dng 
3.8 

Diu chinh D an vi trI vic lam và ca diu 
ngach cong clirc trong ca quail, t chrc 
hành chInh sau khi sp xp, kin than Iai 
theo Nghj dinh iriói (25 ca quan, to clit'rc 
hành chInh) 

1 50 150 1 50 Sâ Ni vii 
Các si, ban, ngãnh; 
UBND các htiyn, 
thj x1, thành phO 

V. NANG CAO CHAT LUçNC DOI NGU CAN BQ, 
ONG CHUC 

2.440 1.540 2.100 1.750 2.100 9.930 - 9.930 

Float dng 
4.1 

T chrc tip humn k9 näng CCHC; chU k5 s; 
chinh phü diii ttr cho can b, cong c1iirc 

100 - 100 - 100 300 300 
VAr phOng Tinh 

üy 
Cá co quan khi 

Dáng, doàn th 

1-lot dng 
4.2 

Bôi duOng k nãng nghip v,1 van thu 1uu 
tr din tr elm can b lam cOng tác van thu 
luu trCr khôi Dàng, doàn the. 

150 - 150 - 150 450 450 
Van phOng Tinh 

uy 
Các ca quail khi 

Dãng, doàn th 

Hoat dng 
4.3 

Bi dung k iiãng nghip vI cOng tác dãng, 
doàn th (tang hcp, kim tra, giám sat...). 

150 - 150 150 450 450 
Các cci quan 

khOiDãng,doân 
tli 

Các ca quan khi 
Dãng, doàn the 

Hot ctng 
4.4 

To chüc tp huAn k9 näng CCHC; ch(I k so; 
chinh phu din tCr cho can b länh dao  cac 
tnrOng 11cc trên dja bàn tinh 

300 300 300 300 300 1 .500 1 .500 Si Ni vi 
S Giáo due - Dào 

ta 

Hoat dng 
4.5 

Ttp hun kiên thüc h thng quán 1 chAt 
lucrng theo tiêu chuCn ISO 9001 :20 15 

100 100 100 100 100 500 500 
Sâ Khoa lice 

COng ngh 

Các sâ, baii, ngành; 

UBNDc4chuyên, 
tl ,, phö 

Hoat dng 
4.6 

CCr can b di dâo tao  chuyên gia dánh giá 
HTQLCL tliic hin vic kim tra cta các ca 
quali chãtri. 

50 50 50 50 50 250 250 
Khoa hc 

COng ngh 

Các s, ban, ngânh; 
UBND các huyn, 
thj xã, thành phO 



1-bat dng 
4.7 

Tp huân nghip vii QLNN ye cong tác 
thanh niên cho di ngii, can b, cong chirc 
lam cong tác thanh niêr trên dja bàn tinh. 

100 100 1 00 300 300 S& Ni vii 
Các s, ban, ngành; 
UBND các huyn, 
thj xä, thành ph6 

1-boat dng 
4.8 

Bi duOng k nàng nghip viii van thu km 
trcr din tr cho can b lam cong tác van thu 
kru tril trén da bàn toàn tinh. 

150 1 50 1 50 150 1 50 750 750 S& Ni vv 
Các s, ban, ngànli; 
UBND các huyii, 
thj xa, thành phô 

1-boat dng 
4.9 

Xây dtrng D an Nâng cao cht hrcmg, 1iiu 
qua cong tác tir vn, phán bin và giám djnh 
xä hi cña Lien hip các I-1i Khoa hçc Va 
K thulit  tinh và các 1-li khoa h9c, k thuit 
cAp tinh gOp phAn nãng cao hiu hrc quãn l' 
Nhà nuóc trên dla  bàn tinh Lao Cai, giai 
don2021-2025. 

90 190 250 400 250 1 .180 1 .1 80 

S Khoa liçc và 
cong ngh (Lien 
hip hi KHKT 

tinh) 

Si NOi vu 

Hoat dng 
4.10 

To clthc tp huän, bôi dirOng k näng hoat 
dng dai  biu HDND các cAp. 

500 500 500 500 500 2.500 2.500 
Van phOng 
HDND tinli 

Dai  bitu HDND các 
cAp 

Hoit dng 
4. 1 1 

T ch(rc Hi nghj tp huAn, bi dirong k9 
nãng si'r diving cong ngh thông tin cho các 
di biêu và Van phOng HDND & UBND 
tinh, huyn, thành phd; To ch(rc tp huAn, 
bi duOng k nang lam vc chuyên nghip 
cüa Van phông 1-IDND tinh. 

100 100 100 100 100 500 500 VPHDNDtinh 
Dai biêu HDND các 

cap 

Hoat dng 
4.12 

Nâng cao chAt hrçing dào tao;  bài giãng cho 
., . 

glao vien tnr?mg Nghê cCia Thành phô Lao 
Cai 

400 400 400 
UBND thank 
pho Lao Cai 

Hoat dng 
4.13 

To chi'rc nâng cao näng hrc quán l xay dirng 
vàquãn IdOthi 

150 150 150 150 150 750 750 
Sâ Giao thông 
Vntài-Xây 

dirng 
SäNivii 

Float dng 
4.14 

I-Jo trcY cOng tác xét duyt Tinh giãn biên ch& 
kim tra tai  các huyn, thành ph& cong tác 
sa két, tong kt viêc thc hin Tinh gián biCn 
eke 

100 100 100 S&Ni vu SO Tài chink 
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V. CAl CACH iAi CHINH CONG 150 150 150 150 150 750 - 750 

Hoat dng 
5.1 

Tip We t chrc rà soát quy djnh v phân 
cAp ngân sách; các djnh m(rc clii hành chmnh 
hin hành d diu chinh hotc kiii nghj diu 
chinh cho phii licp vài giai don hin nay. 

50 50 50 50 50 250 250 STàichInh 

Các sex, ban, ngành, 
doan th dip tinh; 
UBND các huyn, 
th X, thành ph& 

1-Iot dng 
5.2 

Ban hành danh 1mic sr nghip cong có giá 
djch vi sij nghip cOng; Xây dung djch v 
sir nghip cong lam can ctr du tliu, dt 
hang, giao nhim vii sir nghip cOng 1tp t 
chrc thirc hin 

50 50 50 50 50 250 250 SO Tài chInh 
Các s, ban, ngành; 
UBND các huyn, 

tl X, tliãnh pli 

Hoit dng 
5.3 

Nãng dn t trQng dan vj tir dam bào clii 
thu&ng xuyên, don v ttr dam báo chi tlurng 
xuyôn và chi diiu tu trong Mng don vj s,r 
nghip 

50 50 50 50 50 250 250 Si Tài chInli 
Các sâ, ban, ngãnh; 
U13ND cic htiyii, 
tlil xä, thành j)l1O 

vi. xA DU'NG VA PHAT TRIEN CHNH QUYEN 
DIJN TU, CHINH QUYEN sO 12.126 12.470 15.270 7.070 6.870 53.806 - 53.806 

Hoot dng 
6.1 

'1'ip tiic dào tao  tp hun CNTT tai  các ca 
quan Dàng, MTTQ và doàn th các dip; 
trin khai (mg ding phn mm Lotus Notes 

- 
8.5 tai  ca quan Dãng (mOi nãm 2 1óp x5 näm 
x 50 triu/làp). 

100 100 100 100 100 500 500 
Van phOng Tinh 

uy 
Các co quan khöi 

Dñng, doàn tli 

2.500 2.500 
Van phOng Tinh 

iy 
Các co quan khi 

Dãng, doàn the 
l-Io?t dng 

6.2 

Khâo sat, b sung trang thit bj lam vic et'la 
khi doàn th dip tinh, các ca quan khi 
Dàng, doàn th dip huyn (may vi tInh, bàn 
ghê, p1urong tin lam vic tIiit yêu...) 

500 500 500 500 500 

Các c quan khi 
Dãng, doàn the 250 250 250 250 250 1.250 1.250 

VAn phOng Tinh 
uy 

Float dng 
6.3 

1-bat dng cia cng thông tin diên tCr Tinh 
u' (250 triu dng nAm) 



I-bat dng 
6.5 

(fng diing cong ngh thông tin vào tIch hçp 

dcr 1iu, kt ni lien thông thu thp ho Sa 
diên tr có thi han  bão quãn vinh vin tr 
kho kru trü din t(r 1iin hành ci'ia các ca 
quan, t ch'c v kho liru trft Ijch sCr cüa tinh. 

- - - - - 
- 

Van phOng Tinh Các ca quan khi 
Dãng, doàn th 

- 

Hoat dng 

6.6 

Thuê phân mêm quãn I' Ijch cOng các càa 

Tluthiig trVc  Tinh Ciy, các ban xây dirng Dãng 
100 100 100 100 100 500 500 

Van phông Tinh Các ban xây dirng 

Dáng 

1-loi;it cling 
6.7 

ThuC p1iin mm chi dao  diu hành ti'r tinh 
dn cAp xA, phtthng, tlil trAn 

1.100 1 .100 1 .100 1.100 1 .100 5.500 5.500 
VAn phông Tinh 

1-1oit dng 
6.8 

NAng cAp trang Website ni b cüa Tinh üy 500 - - - - 500 500 
Van phOng Tinh 

Float dng 
6.9 

Nghiên ccru rng dung trI tu nhAn tao  trong 
vic tir dng hóa các ni dung trIch yêu van 
bAn hAnh chInh tai  cng thông tin din tcr Sâ 
NOi vu tinh Lao Cai. 

2.300 2.300 2.300 Sâ Ni vu SO TTTT 

Hoat dng 
6.1 0 

Nghiên c(ru và rng diing mô hInh chAp nhn 
cong ngh TAM nhrn nAng cao hiu quA 
trin khai djch vi cong trc tuyn tai  Si Ni 
Vti tinh Lao Cai. 

2.900 2.900 2.900 So Ni vu SO TTTT 

Hoat dng 
6.11 

(Jng dung CNTT vAo DAng k9 vA QuAn IY 
DCr 1iu chuyên gia khoa h9c và cong ngh 
tinh LAo Cal 

1.700 1.700 1.700 

Sâ Khoa hoc vA 
cong ngh (Lien 
hip hi KHKT 

tinh) 

Sà 1Tu1 

1-boat dng 
6.12 

Nâng cAp phAn mm quAn I' h sa cAn b, 
cOng cht:rc cAp xä 

1.000 1.000 1.000 Sâ Ni vu Sâ TTFT 
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Hoit dng 
6.13 

Ung ding cong ngh thông tin trong quan 
khai thác, sCr ding tài 1iu kru trü llch sr tinh. 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 S Ni v 
Các só, ban, ngánh; 
UBND các huyn, 
tlij , tIi1 

Hot dng 

6.14 

Thuê phân mêm Va nâng cap các phân mêm 

chuyên mon cCia HDND tinh 
500 500 500 2.500 2.500 

Van phèng 

HDNDtinh 
S TTTT 

1-1ott dng 
6.15 

S hOa h so d0 1iu v di ngü can b, cOng 
chirc, viên chrc cüa thânh ph 

4.000 4.000 4.000 
UBND thành 
ph Lao Cai 

1-bat dng 
6. 1 6 

Xây drng phn mrn quán 1 I-1i trên dja 
bàn tinh Lao Cai. 

856 856 856 SONi vi 
Các sâ, ban, ngành; 
UBND cac huyii, 
tlil xa, thành pho 

Hoit dng 
6. 1 7 

Xây drng phn rnàrn c1im diem két qua 
thrc hin nhiii vi các ca quan hành chInh 
nba nuic tinh Lao Cai. 

2.300 2.300 2.300 SÔNi vti 
Các si, ban, ngànli; 
UBND các huyn, 

thành phô 

1-Iot dng 
6.18 

Xây dirng san giao djch vic lam cüa Thành 
phLàoCai 

500 500 500 
UBND thành 
ph Lao Cai 

UBND các !uiyên, 
thj xã, thành phô 

l-1ot dng 
6.19 

(Jng dung cOng ngh thông tin cãc mô hInh, 

plitrong pháp, cong ngh hin dai  trong các 
hot dng thi tuyn, thi nâng ngtch, thäng 
hang, dánh giá can b, cong chtrc, viên chüc 

2.000 1 .500 1.000 700 500 5.700 5.700 S& Ni vi 

Các si, ban, ngành; 
UBND các huyn, 
thj xã, thành phO 

Hoat dng 
6.20 

* 
Phân mêm Djch vIII cong tinh Lao cai 1 .500 1.500 1 .500 1.500 1 .500 7.500 7.500 

Van phOng 
UBND tinh 

Các s, ban, ngânh; 
UBND cp huyên 

Float dng 
6.21 

Dtu tir phOng !lQp tri,rc tuyn SO Ni vçi 200 200 200 S Ni VIII 
Sâ Thông tin và 

Truyn thông 



Float dng 
6.22 

Ttp hutn cho can b, cOng cli(rc cLtp xii, 
phOng chuyên mOn thuc UBND cAp huyn 
t1irc hin chAm dim Chi s CCHC hang 
näm trén phAn mêm cCia dan vj (8 1O'p/nam) 

320 320 320 320 320 1.600 1.600 SO' NOi vu 
Các huyn, th xa, 

thành ph 

VII. CONG TAC TUYEN TRUYEN 900 1.150 900 1.150 900 5.000 - 5.000 

1-1ot dng 
7.1 

H trçY Tuyên truyn cho các huyn, thânli 
phô v cong tác CCI-IC (50 triu/huyn) 

450 450 450 450 450 2.250 2.250 
SO' Ni vi1 (ho.c 
các hnyn, thành 

phô) 

UBND các huyn, 
tlii xä, thành phô 

1-Iot dng 
7.2 

Tuyên truyên Chuung trInh CCHC; djch vçi 
cong imic do 3, 4; djch vti buu chInh cOng 
Ich bing hinh th(rc in tO roi. 

1 50 1 50 1 50 150 1 50 750 750 SO' Ni vi 
Các sO', ban, ngành; 
UBND các Iiuyn, 
thj x, thành p1i 

I Ioit dng 
7.3 

Tuyên truyii bing các hInh th(rc san khAu 
hOa; tiAng dan tc thiu so 

100 100 100 100 100 500 500 
SO' van hóa - 

và Du Ijch 
SO'Nôivu 

I-Iot dng 
7.4 

Tuyên truyn cong tác CCI-IC trên Báo din 
tO' tinh Lao Cal. 

150 150 150 150 150 750 750 SO'Ntiv BáoLàoCai 

1iot dng 
7.5 

To chtic hi thi can b, cong chüc cAp xã 
hiu bit v QLNN và cal cách hãnh chInh 

250 250 500 500 SO'NOivu 
Các sO', ban, ngành; 
UBNDcáchuyn, 
thi xä, thành phO 

I-Iotdng 
7.6 

Tuyn truyên, nâng cao nhn th(rc, trách 
nhiemcciadingQtrithO'cKH&CNtinh Lao 
Cai ye cOng tác CCHC 

50 50 50 50 50 250 250 

SO' Khoa hoc và 
cOng ngh (Lien 
hip hi KHKT 

tin Ii) 

SO'NOi vii 

VIII. CONG TAC CHI DitO DIEU HANH 3.570 3.700 3.620 3.850 3.500 18.240 - 18.240 

Hoat dng 
8.1 

Giámsát-DánhgiácOngtácCCHC 100 100 100 100 100 500 500 
Van phOng Tin Ii 

uy 
Các ca quan khi 

Dãng, doãn the 

I-bat dng 
8.2 

Ttiyên truyn Chuang trInh cong tác CCHC 
giai doan 2021 - 2025 

100 100 100 100 100 500 500 
Van phOng Tinh Các ca quan khi 

Dáng, doán the 
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Hot dng 
8.3 

Tp huLn k5' nãng v cong tác CCHC cho 
can b lam cOng tác CCHC 

100 100 100 100 100 500 500 
Van phông Tin Ii 

uy 
Các CG quan khôi 

Dñng, doãn the 

Hot thng 
8.4 

T chrc thäm quan, lice tp v Cong tác 
CCHC 

100 100 200 200 
Var phông Tinh Các co quan khOi 

Dáng, doàn the 

Hot dng 
8.5 

Xây dirng d cirong K ho?ch; Chuung trInh 
CCHC giai doan 2021-2025; Báo cáo nàm 
2020; Báo cáo giai don 2016-2020; 

60 60 120 120 
Van phông Tinh 

üy 
Các ca quan khi 

Dãng, doãn thã 

I-1ot dng 
8.6 

Kirn tra - Dánh giá cong tác CCHC hang 
näni 

100 1 00 100 1 00 100 500 500 S Ni vu 
Các s&, ban, ngànli; 
UBND các huyii, 
tli xa, thñnh j)Ii0 

Ho?t dng 
8.7 

Tuyên truyn Chu'ang trInh cong tác cci-ic 

giai do?n 2021 -2025. 
500 500 500 500 500 2.500 2.500 S6 Ni vu 

Dài phát thanh - TI-I 
hinh tinh 

I-lo?t dng 
8.8 

Ttp hujii k5 nang v cOng tác CCI-IC; chInh 
phU din tCr cho can b, cong chtc lam cOng 
tác CCHC trên dja bàn tinh. 

700 700 700 700 700 3.500 3.500 S Ni v1I 

Các sâ, ban, ngãnh; 
UBND các hnyn, 
thi xa, thành phO 

Ho?t dng 
8.9 

Do lung sir hái lông ct'ia nguôi dan di vol 

sir phc vii cia các c quan hành chInh nhà 
nuOc; Iinh vrc Giáo dçic cOng; Linh vrc Y t 
cOng. 

700 700 700 700 700 3.5 00 3.5 00 SO Ni vii 
Các sO, ban, ngàuh; 
UBND các huyn, 
tIj xã, tliànli pli 

SO Tài chInh Hoat dng 
8.10 

Chi hành chInh, van phOng pham cho 
Thtrng trirc cái each hanh chInh ccia tinh. 

1 50 1 50 1 50 1 50 150 750 750 SO Nôi vu 

150 SO Ni vi 
Các sO, ban, ngành; 
UBND Các huyii, 
thi xä, thành ph 

Float dng 
8.11 

Duy trI, cal thin clii so cci-ic cap tinh va 
chm dim clii s Cd-IC các sO, ban, ngành; 
UBND cap huyn; cap xã. 

150 150 150 150 750 750 



Hot dng 
8.12 

To chtrc chm diem chi so CCHC cap xä và 
các phông ban chuyên mon thuc UBND 
dip huyn (h trçy 50 triu/huyn) 

450 450 450 450 450 2.250 2.250 
UBND các 

huyn, thj x, 
thành ph 

SôNi vii 

Hoit dng 
8.13 

T ch6c 1ii nghj so kt, thng kt cong tác 
CCHC. 

200 200 400 400 Sx Nôi vy VP UBND tinh 

I-lo?t dng 
8.14 

T ch(rc hi nghj cong tác CCI-IC do B3 Ni 
vii t ch6c tai  tinh Lao Cai (Myc tiCu tinh 
giao tr nay dn nãm 2025 CCHC tinh Lao 
Cai dirng trong top 10 toàn quôc) 

150 150 300 300 SôNôivu 
Van phOng UBND 
tinh, SO Tài ChInh 

I-1ott dng 
8. 1 5 

T chic cuc thi "Sang kiên cài cách hành 
chInh tinh Lao Cai". 

150 150 300 300 SàNOivu 
Lien hiêp các hi 

khoa hoc và KT tinh 

11ott d)ng 
8.1 6 

Duy trI, nâng dip phn mm chm dim chi 
so CCHC cüa tinh. 

100 100 100 100 100 500 500 SâNôivu 
SO Thông tin và 

Truyên thông 

Hot dng 
8.17 

Tp huân nghip vv QLNN v cong tác Van 
Tim Luu trO; các ni dung dôi mi trong 
QLNN v cOng tác VTLT cho can b, cong 
cht'rc lam Cong tác VTLT trên dja bàn tinh 
Lao Cai 

150 150 150 150 1 50 750 750 Sà Ni vy 
Các sO, ban, ngành; 
UBND các huyn, 
thi xa, thành ph 

1-bat dng 
8.18 

To cht'c thãm quan, h9c tp ye cOng tác 
CCHC. 

150 150 300 300 SâNôivu VPUBNDtinh 

Hoat dng 
8.19 

Xây duiig d ctxcing K !ioach; Chiwng trInh 
CCI-IC giai doan 202 1-2025; Báo cáo nãm 
2020; Báo cáo giai doan 20 16-2020; 

60 60 120 120 SO Ni vy 
Các s, ban, ngành; 
UBND các huyn, 
thj xa, thành ph 

Ting 29.559 29.128 32.143 24.483 24.643 139.956 139.956 

K1ii Bang, doàn the 3.923 3.063 3.353 2.993 3.293 16.625 16.625 

Khi nha nu'Oc 25.636 26.065 28.790 21.490 21.350 123.331 123.331 
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