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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 

và Nghị quyết 02- NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng Bộ Khối  
----- 

TT Nhiệm vụ trọng tâm Mục tiêu cần đạt, kết quả đầu ra 

Thời gian 

ban hành và 

thực hiện 

Lãnh 

đạo phụ 

trách 

Bộ phận 

chủ trì, phối 

hợp thực 

hiện 

I- 
Tăng cƣờng sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, phát huy vai trò các đoàn thể, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 

và quần chúng về thực hiện cải cách hành chính  

1 

Ban hành Kế hoạch và tổ chức hội 

nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 

05 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết 02 của 

Đảng uỷ Khối về cải cách hành 

chính 

- Kế hoạch của BTV ĐUK, các tổ chức cơ 

sở đảng;  

- 100% cấp uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên 

tham gia học tập 

Tháng 02 

năm 2022 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

- BTG ĐUK 

- Cấp ủy cơ 

sở 

2 

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cải 

cách hành chính cấp Đảng bộ Khối 

và cấp cơ sở 

- Quyết định thành lập BCĐ của BTV ĐUK 

và cấp uỷ cơ sở;  

- Quy chế hoạt động của BCĐ các cấp. 

Tháng 3 năm 

2022 và 

thường 

xuyên 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

- BTG ĐUK 

- Cấp ủy cơ 

sở 
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3 

 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết và tổ chức cho cán bộ, đảng 

viên đăng ký thực hiện cải cách hành 

chính trong lĩnh vực được phân công 

theo quy định 

100% cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, 

kế hoạch thực hiện CCHC 

Tháng 3  

năm 2022 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối, 

Bí thư 

cơ sở   

Ban TG 

ĐUK;  

Cấp uỷ cơ sở 

100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên ký cam kết thực hiện cải cách hành 

chính 

VP ĐUK; 

Cấp ủy cơ sở 

4 

Đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, thực 

hiện cải cách hành chính thành một 

nội dung trong các kỳ sinh hoạt cấp 

uỷ, chi bộ 

100% cấp uỷ, chi bộ tuyên truyền nâng cao 

nhận thức và định kỳ đánh giá trách nhiệm 

của mỗi cán bộ, đảng viên về thực hiện 

đăng ký trong cải cách hành chính 

Thường 

xuyên 

BTV 

ĐUK, 

Cấp uỷ 

cơ sở 

Cấp uỷ cơ sở 

5 

Phát huy vai trò của các đoàn thể 

trong vận động đoàn viên, hội viên 

thực hiện cải cách hành chính 

- Tổ chức các diễn đàn, toạ đàm, hội thi...về 

cải cách hành chính. 

- Đoàn Khối các cơ quan tỉnh xung kích đi 

đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số. 

- Mỗi cơ sở đoàn duy trì và có ít nhất 01 ý 

tưởng sáng kiến về ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi đổi số, cải cách hành 

chính tại cơ quan, đơn vị. 

Hàng năm 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

Đoàn Khối 

chủ trì; các 

đoàn thể 

phối hợp  
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II- 
Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 02 của Đảng ủy 

Khối và chƣơng trình cải cách hành chính của UBND tỉnh 

1 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính Đảng; ứng dụng công nghệ 

thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý, điều hành 

- Phấn đấu ít nhất 90% hội nghị do Đảng uỷ 

khối tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến. 

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng hợp nhất 

một số hội nghị về công tác xây dựng 

Đảng, chuyên môn và đoàn thể. 

- 100% cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả 

hệ thống hộp thư điện tử công vụ, Trang 

thông tin điện tử của Đảng bộ Khối và cơ 

quan, đơn vị; các trang nhóm chính danh 

trên mạng xã hội phục vụ công tác thông 

tin, tuyên truyền. 

Thường 

xuyên 

Phó  

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

BTG ĐUK;  

VP ĐUK;  

Cấp uỷ cơ sở 

- Bổ sung, sửa đổi Bộ thủ tục hành chính 

Đảng; số hóa dữ liệu quản lý đảng viên, 

đoàn viên, hội viên. 

- Ban hành Sổ tay đảng viên điện tử. 

Hàng năm 
Phó  

Bí thư 

Thường 

trực 

Đảng ủy 

Khối 

BTC chủ trì, 

các ban, VP 

phối hợp Tháng 11 

năm 2022 

2 

Tập huấn nội dung về chuyển đổi số 

cho cán bộ chuyên trách cơ quan 

Đảng uỷ và cấp uỷ, cán bộ phụ trách 

đảng vụ và cán bộ đoàn thể ở cơ sở 

100% cán bộ chuyên trách đảng, cấp uỷ và 

cán bộ phụ trách đảng vụ cơ sở nhận thức 

đúng và quy trình cơ bản trong thực hiện 

chuyển đổi số.  

Tháng 4  

năm 2022 

Phó  

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

Văn phòng 

ĐUK;  

Đoàn Khối 
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3 

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng; 

phối hợp lãnh đạo cấp ủy cơ sở chỉ 

đạo sắp xếp chuyên môn, đoàn thể 

tạo sự thống nhất trong tổ chức, lãnh 

đạo 

Hướng dẫn chỉ đạo đại hội chi bộ trực 

thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, 

đại hội các đoàn thể Khối nhiệm kỳ 2022-

2027 

Tháng 4 -10  

năm 2022 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

BTC ĐUK 

chủ trì phối 

hợp với các 

ban, VP và 

các đoàn thể 

Khối Sắp xếp tổ chức Đảng, đoàn thể trong Đảng 

bộ Khối phù hợp, thống nhất với bộ máy 

hành chính của cơ quan, đơn vị 

Theo quy 

định và khi 

có yêu cầu 

4 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ 

chức đảng và trách nhiệm của đảng 

viên gắn với chất lượng đội ngũ cán 

bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính 

trị. Ứng dụng triệt để công nghệ 

thông tin trong thực hiện nhiệm vụ 

để hoàn thành kế hoạch chuyên môn 

và kết quả thực hiện cải cách hành 

chính. 

- 100% cấp uỷ, phối hợp tốt với lãnh đạo 

chuyên môn triển khai ứng dụng công nghệ 

số phục vụ lãnh đạo, quản lý, cung cấp dịch 

vụ công, kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu 

trên phạm vi toàn ngành, toàn tỉnh; phát 

triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng 

chung (LGSP) của tỉnh.  

- Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Hàng năm, mỗi đơn vị đăng ký số hóa ít 

nhất 01 nội dung trong thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn. 

Thường 

xuyên 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối, 

Bí thư 

cơ sở 

BTV 

Đảng ủy 

Khối; 

Cấp ủy cơ sở 
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III- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính 

1 
Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm 

tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc 

kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. 

- Tăng cường kiểm tra đột xuất đối với tổ 

chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo và 

thực thi nhiệm vụ cải cách hành chính.   

Thường 

xuyên 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

-BCĐ ĐUK 

và cơ sở; 

- UBKT 

ĐUK chủ trì 

phối hợp với 

Cấp uỷ BTC 

TU và 

UBKT Tỉnh 

ủy; 

 - Cấp uỷ, 

UBKT cơ sở 

2 
Xử lý kịp thời, nghiêm túc, đúng quy 

định đảng viên vi phạm 

Thực hiện nghiêm các quy định về xử lý, 

kỷ luật đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong 

thực hiện cải cách hành chính. 

IV- 
Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ Khối với các Ban, Văn phòng Tỉnh uỷ; Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành. 

1 

Với các Ban, Văn phòng Tỉnh uỷ; 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

cấp tỉnh 

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức; chất lượng đảng viên, tổ 

chức đảng; chất lượng thực hiện công tác 

dân vận chính quyền; công tác tham mưu, 

tổng hợp, cải cách hành chính đảng; công 

tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm cán bộ, 

đảng viên trong thực hiện Nghị quyết. 

Hàng năm 

 

 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

BTV  

Đảng uỷ 

Khối 
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2 

Với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các 

huyện, thành thị uỷ 

Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương 

trình Cải cách hành chính của UBND tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2030 và các kế hoạch 

hằng năm; phối hợp kiểm tra, giám sát ý 

thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán 

bộ, đảng viên. 

Hàng năm 

 

 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

BTV Đảng 

uỷ Khối 

V- Đánh giá, sơ kết, tổng kết và công tác thi đua việc thực hiện các nghị quyết  

 
Đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện 

các nghị quyết 

- Đưa kết quả thực hiện cải cách hành chính 

thành một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ 

chức đảng, đảng viên hàng năm. 

- Tổ chức tốt việc khen thưởng định kỳ, 

khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

CCHC; đồng thời xử lý, kỷ luật nghiêm đối 

với các trường hợp vi phạm. 

 - Sơ kết, tổng kết Nghị quyết gắn với hội 

nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng 

Đảng hàng năm. 

Hàng năm 

 

 

Bí thư 

Đảng ủy 

Khối 

- Văn phòng 

ĐUK chủ trì 

phối hợp với 

các ban; 

- Cấp uỷ cơ 

sở 

 

 

Nơi nhận: T/M BAN THƢỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/cáo), 

- Các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, 

- Căc sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối (để chỉ đạo), 

- Các ban, UBKT, VP Đảng ủy Khối, 

- Các đoàn thể thuộc Khối,  

- Các TCCS đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi 

Để phối hợp 

Để thực hiện 
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