
UBND TỈNH LÀO CAI 
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Số:           /SKH-VP 

V/v đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ công tác CCHC năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày         tháng        năm 2021 

 

Kính gửi: Các phòng, ban thuộc Sở 

 

Thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021; Kế hoạch số 

55/KH-SKH ngày 30/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch Cải cách 

hành chính năm 2021. Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các phòng, ban thuộc Sở 

- Triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 

55/KH-SKH ngày 30/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch Cải cách 

hành chính năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-SKH ngày 09/4/2021 Kế hoạch Cải 

thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2021; Kế hoạch số 29/KH-SKH ngày 

20/5/2021 Kế hoạch Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính 

cấp tỉnh (PAR INDEX) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2021. 

- Quyết liệt thực hiện các nội dung cải cách hành chính bảo đảm các tiêu 

chí chấm điểm theo Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai (có sao gửi kèm theo), cụ thể: 

+ Thực hiện cải cách thể chế hiệu quả: Xây dựng dự thảo văn bản QPPL 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định và thời gian trình tự theo phân 

công. Phối hợp thực hiện xây dựng văn bản QPPL đảm bảo đúng tiến độ theo đề 

nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

+ Thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Triển khai, thực hiện giải quyết 

các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo thời gian. Thường xuyên cập nhật, sửa 

đổi bổ sung các TTHC khi có sự thay đổi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định tại 03 cấp (cấp: tỉnh, huyện, xã). 

+ Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy: Rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức và 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Sở đúng quy định, đảm 

bảo tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt phân cấp quản lý. 

+ Cải cách chế độ công vụ công chức: Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ CCVC, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, 

phẩm chất, đạo đức. Triển khai tốt việc thực hiện dân chủ, thực hiện tiết kiệm và 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện hiệu quả công tác đánh giá, phân 

loại CCVC, người đứng đầu đơn vị. 



+ Cải cách tài chính công: Triển khai, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Thực hiện quản lý, sử dụng 

tài sản công hiệu quả, đúng quy định. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong 

quản lý, sử dụng kinh phí trong hoạt động của Sở. 

+ Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Nâng cao 

chất lượng khai thác, sử dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý 

công việc và trang thông tin điện tử của Sở. Cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 

mức độ 4; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyêt TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- Tham mưu các biện pháp nâng cao, cải thiện về chỉ số CCHC, chỉ số 

PAPI trình UBND tỉnh hoặc ban hành áp dụng có hiệu quả tại cơ quan. 

- Rà soát các lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần tại Bộ tiêu chí xác định 

chỉ số CCHC, đánh giá các tiêu chí thành phần đạt và không đạt để đề xuất các 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. 

2. Đối với công chức, viên chức và người lao động:  

- Tăng cường nghiên cứu, tham mưu xây dựng và thực hiện đúng các văn 

bản quy phạm pháp luật, các chỉ đạo theo lĩnh vực ngành quản lý đối với nhiệm 

vụ được giao. 

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về công tác CCHC áp dụng tại cơ quan 

hoặc cấp tỉnh. 

- Xây dựng, lưu giữ hồ sơ công việc khoa học; làm việc theo chương 

trình, kế hoạch công tác cụ thể, chủ động tham gia, hoàn thành các hoạt động 

bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. 

- Ứng dụng, khai thác khoa học công nghệ và công nghệ thông tin vào 

hoạt động của Sở. 

Yêu cầu các phòng, ban nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Phan Trung Bá 
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