
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN XUAN TRI11NG Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S:/(f- /KH-UBND Xuán Tnr&ng, ngày 20 tháng 12 nám 2021 

KE HOACH 
Cãi each hành chInh (CCHC) Nhà ntro'c nãm 2022 

Thrc hin K hoach  s 111/KH-UBND ngày 29/9/202 1 cüa UBND tinh 
Nam Dinh ye viêc ban hành Ke hoach Cài cách hành chInh tinh Nam Djnh giai 
doan 2021 — 2025; Ke hoch so 88/KH-UBND ngày 27/10/202 1 cüa UBND huyn 
Xuân Tru?mg ye thirc hin CCHC giai don 2021-2025. Can cü vào chüc nàng, 
nhim v11 và tInh hInh thirc hin cOng tác cãi cách hành chInh näm 2021, nhim viii 
trçng tam nàm 2022; UBND huyn Xuân Truông xây dirng Kê hoach thirc hin 
nhiêm vu CCHC nàm 2022 Cu the nhix sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Tp trung trin khai dng b, hiu qua các nhim vi trçng tam cüa cOng 
tác CCHC trén da bàn huyn, tio dng 1irc thic day, hoàn thânh các mi1c tiêu, 
nhim vij phát trin kinh th - xä hi, nâng cao chi s CCHC cüa huyn. 

- Tip tiic dy manh  üng diing cong ngh thông tin trong chi do, diu hành 
và vic thirc hin nhim vii chuyên mOn cUa các Co quan, don vj; Xây dirng nn 
hành chInh phiic v11, dan chü, hin dai,  k cuong, cOng khai, minh bach, b may t 
chüc tinh gçn, hoit dng có hiu lirc, hiu qua; xây dirng di ngU can b, cong 
chüc có dü phm cht chInh trj, trInh d chuyên mOn nghip vi, tinh thn trách 
nhim tn tiiy phiic v1i Nhân dan; thu tiic hành chInh don giãn, nhanh g9n, nâng 
cao sir hài lông cüa ngithi dan và doanh nghip. 

- Trin khai xây dirng, di mói Bô phn tip nhn và trã kt qua theo co ch 
mt cira cüa UBND huyn, UBND các xã, th trn hin dii và chuyen nghip; Tác 
phong lam vic nghiêm the, chun m1rc; thai d cu th. 

- Tip tiic thirc hin vic sp xp t chüc b may tinh gun, hiu 1irc, hiu 
qua. Dy mtnh cOng tác kim tra, giám sat vic thirc hin ki 1ut, k' cuang, van 
boa cOng vii trong cac co quan hành chInh nhà nuc. Gn trách nhim cüa các tp 
th, cá nhân di 1in vó'i co ch hóa các hInh thuc khen thithng, k 1ut nh6 nâng 
cao hiu qua trong thirc thi cOng vic. 

2. Yêu câu 

- Vic chi do, t chuc thirc hin K hoch phài báo dam thit thçrc, phü hçp, 
khà thi, có tr9ng tam, tr9ng dim barn sat sir chi dao  cüa các co quan có th.m 
quyn và tInh hInh thixc th cüa co quan, don vj, dja phuong. 



- K thüa và phát huy nhü'ng thành tIch v CCHC dã dt duçic trong thai 
gian vüa qua, chü dng nghiên cüu, sang tao,  quy& 1it áp diing các giâi pháp 
nhtm khc phc nhüng mt han  ch, yu kern trong CCHC cüa các Ca quan, dcm 
vj, dja phuang nhm dy math CCHC 11am 2022 và nhihig nàm tip theo 

- Gn trách nhim nguii dirng du vâi k& qua thirc hin cong tác cài cách 
hành chInh cüa ca quan, dan vj; Ly s1çr hài lông cüa ngixñ dan và tè ch(rc lam 
thuóc do dánh giá cht luçing và hiu qua hoat dng cUa cci quan hành chInh nhà 
nuc. 

II. NQI DUNG, CHI TIEU, NHIM VJ VA GIAI PHAP 

1. Cal cách the chê 

1.1. Chitiêu 

- 100% các van bàn quy phrn pháp lut cüa huyn duqc ban hành dam bâo 
dung quy djnh và phü hqp vi diu kin thirc tin cüa huyn, mang tInh khâ thi cao. 

- 100% các van bàn quy phm pháp 1ut dã ban hành duçic kim tra, rà soát 
d kjp thñ phát hin và xir 1 hoc kin nghj Ca quan có thm quyn sra di, b 
sung, thay th cho phü hçip vâi quy djnh cüa pháp lut. 

- 100% các van bàn QPPL duçc trin khai và dang tái trên Trang thông tin 
din tü huyn d can b và nhân dan nghiên cüu, tim hiu. 

1.2. Nhim viii Va giãi pháp 

- Chü dng tharn mu'u, xây drng, ban hành van bàn quy phm pháp lut 
(VBQPPL) mâi d trin khai chñ truang, dung léi cüa Dáng, chInh sách pháp 1ut 
cüa Nhà nuó'c; tr9ng tam là nâng cao chit luçing cong tác xây dirng các van bàn 
quy phm pháp 1ut nhm darn bâo tInh hçip hin, hçp pháp, thng nht, dng b 
cüa h tMng van bàn quy phm pháp 1ut trên da bàn huyn; Dtc bit gn qua 
trInh xây dirng, hoàn thin van bàn quy phm pháp 1ut vâi trách nhim cüa ngLräi 
dung du các cci quan quãn 1 nhà nrnc. 

- ThiRing xuyen ti,r kim tra, kim tra, rà soát các van bàn quy pham pháp 
1ut và theo dôi thi hành pháp 1ut, nht là & các 1mb virc: t chirc bO may; can bô, 
cOng chirc, viên chirc; quàn 12 dt dai, môi tru&ng; quy hoach, xay dirng; tài chInh, 
du tu, xây drng cci bàn; xâ hi hóa và quán l cung rng djch vi,i cOng... d kjp 
th&i phát hin và xi.r l các quy djnh chng chéo, mâu thun, trái pháp lut. 

- Trin khai kjp th&i và thirc hin nghiêm tuc các van bàn quy phm pháp 
1ut cUa Trung ucing, cüa tinE ngay sau khi duçic ban hành, gn 1in v&i vic theo 
dOi, dánh giá tInh hinh thi hânh pháp lut, kjp th&i xu 1 các vn d m&i phát sinh 
trong t chi'rc thi hành pháp 1ut. 

- Tang cu&ng vai trô cüa nguôi dan, doanh nghip, các t chuc chInh trj - xà 
hOi, xâ hi - ngh nghip và cong dng trong phán bin và giám sat thi hành pháp 



1ut; Thrc hin có hiu qua cong tác ph bin giáo dtic pháp 1ut thông qua tang 
cung img d%lng cOng ngh thông tin. 

2. Cãi cách thu tiic hành chInh 

2.1. Chitiêu 

- H sa giái quyt TTHC duçic luân chuyn trong ni b gitta các Co quan có 
thm quyn giãi quyt hotc các cci quan có lien quan duçic thrc hin bang phuong 
thirc diên ttr dat ti thiu 80%. 

- Tôi thiu 80% TTHC có yêu cu nghia vi tài chInh, dugc trin khai thanh 
toán trxc tuyn; trong s do, t' l giao djch thanh toán trirc tuyên dat  t11 30% tro 
len 

- S hóa kt qua giái quy& thu tiic hành chInh dang con hiu hrc và có giá trj 
sü diing thuc thm quyn giãi quy& cUa cp dtp huyn, cp xâ dat  t 1 ti thiu 
tuang irng là 40%, 35% (cp huyn 40%, cp xã 35%) d dam bâo vic kt ni, 
chia sé dtr lieu trong giái quyt thu tVc  hành chjnh trên môi truO'ng din tl.r theo K 
hoach s 67/KH-UBND ngày 20/8/202 1 cüa UBND huyn v vic trin khai thirc 
hin d an di mOi thirc hin co ch mt ctta, mt cira lien thông trong giãi quy& 
TTHC cüa huyn. S hóa h so, két qua giâi quyêt TTHC trong tiêp nhn, giâi 
quy& thu tiic hành chInh, bt du trin khai thirc hin 01/12/2022 di vol các 
TTHC thuc pham vi tiêp nhan tai  B phn mt ctra cp huyn và ttr ngày 
0 1/06/2023 di vOi thu tiic hành chInh thuc pham vi tiêp nhn cüa B phn Mt 
ctta cp xã theo quy dnh tai  Nghj djnh s 107/2021/ND-CP. 

- Ti thiu 40% thu tiic hành chinh cüa các Co quan, don vj, da phuo'ng, có 
d diu kin, duçic cung cp trirc tuyn mtrc d 3 và 4. Trong s do, It nht 20% 
thu tc hành chInh duqc tich hp, cung cp trên Cng Dch v cong quc gia. T' l 
h so giâi quyt trirc tuyn mOc d 3 và 4 trên tng s h so dat  ti thiu 5%. 

- Müc d hài lông cüa nguOi dan, doanh nghip v giâi quyt thu tVc  hành 
chInh dat  ti thiu 90%. Trong d, mirc d hài lông v giãi quy& các thu tic hành 
chInh linh virc dt dai, xây dirng, du tu dat  ti thiu 85%. 

- Tôi thiu 30% nguOi dan, doanh nghip khi thirc hin thu tic hành chInh 
khOng phãi cung cp lai  các thông tin, giy tO, tài lieu dã duqc chp nhan khi thirc 
hin thành cong thu ttic hành chInh truOc dO, ma co quan nhà nuOc có th6 quyn 
giâi quyêt thu tuc hành chinh dang quân 1, hoc thông tin, giy tO, tài lieu dã duqc 
co quan nhà nuOc kt ni, chia sé. 

2.2. Nhim viii và giãi pháp 

- Dam bào cp nht TTHC dy dti, dung quy djnh, tMng nht trén Cng 
thông tin din ttt huyn, xä, thj trân và B phn mt cOa các cp. COng khai dy di 
tiên d, ket qua giài quyêt ho so TTHC, thanh toán trirc tuyn trong giài quyt 
TTHC. 



- Dy manh  vic mg dung cong ngh thông tin trong giái quy& thu tVc  hành 
chInh, tuyên truyn, khuyn khich ngithi dan, doanh nghip thirc hin giao djch 
TTHC trên môi trumg din tt:r. Chun boa, din tlr boa quy trInh nghip vv xu 1 
h so; trao di van ban trên môi truO'ng mang; s hóa k& qua giái quyêt thu tiic 
hành chInh d nâng cao tInh Cong khai, minh bach,  rut ngn thii gian, tit kim chi 
phi. Nâng t 1 cung cp djch vii cong trirc tuyn mc d 3, 4 trên tng s thu tVc 
hành chinh thuc thm quyn giái quyt tai  các cp chinh quyn. 

- Chun hóa, din tCr hóa h so, quy trinh xir 1 h so TTHC dam bão giãi quyt 
TT'HC trçrc tuyn duqc thông su&; tAng cuOng các bin pháp tuyên truyn, khuyM 
khich, tao  diu kin d nguii dan và t chirc thirc hin TTHC qua cng DVC trrc tuyên 
nhm ti& kim thñ gian, chi phi, tránh sr nhüng nhiu cüa cOng chüc, viên chi1rc. 

- Trin khai diu tra do 1umg si1 hAi lông cüa nguOi dan vA doanh nghip 
di vii s'I phiic vi cüa co quan hành chInh nhà nuOc, kjp thñ nm bt vA xir 1 
nhüng mt tn tai han ch Anh hmng dn ch.t 1u'cng giAi quyt TTHC. Xin lôi 
ngu?ñ dan và t chCrc di vi các h so TTHC qua han. 

- Tip tiic duy trI, áp diing h thng quAn l ch.t luqng theo tiêu chun quOc 
gia TC\TN ISO 9001:2015 trong boat  dng cüa các co quan hành chInh nhà nuâc 
d chun boa các quy trInb giAi quy& thu t1ic hAnh chInh, loai  bO TTHC không cn 
thit, rut ngn thai gian vA chi phi pbát sinh trong giâi quy& cOng vic, gop phn 
nâng cao hiu qua cOng tác câi cách TTHC. 

- TAng cumg cOng tác tuyên truyn, khuyn khich ngui dan, doanh nghip 
thrc hin giao dch TTHC trén môi truOng din tir. 

- Xây dimg các kénh tuong tác trirc tuyn d nguôi dan tham gia, giám sat 
giAi quyêt TTHC cüa co quan nba nuOc. Chun bj các diu kin v ha thng k thut 
dam bão kêt ni, cp nht vào H thng theo dOi, giám sat, dánh giá vic giAi quyt 
TTHC trên Cng Djch vçi cOng quc gia và cüa tinh khi H thng vn hành. 

3. Cãi cách ti chirc b may 

3.1. Chitiêu 

- Sp xp t chic b may cüa h tMng chInh tr tinh gun, boat dng hiu 
1rc, hiu qua; sap nhp các DVSNCL thuc các ngành, linh vçrc theo tinh than cüa 
Nghj quyêt so 1 9-NQ/TW; Nghj djnh so 120/2020/ND-CP ngày 07 tháng 10 nAm 
2020 cüa ChInh phü quy djnh v thành lip,  tti chüc lai,  giAi th don vj sir nghip 
cOng lap; K hoach s 114/K}i-UBND ngày 25/12/2020 cua UBND tinh Nam 
Djnh ye rà soát, sap xêp, kin toàn các don vj sr nghip cOng 1p tjnh Nam Djnh 
theo Ngb djnh sO 120/2020/ND-CP cüa Chinh phü; Chuyn di cá DVSNCL có 
dü diu kin sang tr chü hoàn toàn; 

- GiAm biên ché sir nghip hthng luong tr ngân sách nhà nrc so vi nArn 
202 1(thirc hin theo quyt djnh cüa cp có thm quyn nu co). 



- Hoàn thin các van bàn quy djnh chüc näng, nhim vi quyn htn và Ca 

cu t chüc cüa các dan vj s11 nghip cong 1p trirc thuc; di mâi h thông to chiirc 
và quân 1, nâng cao chit luçing cUa các dan vj sir nghip cong 1p 

- Trin khai thirc hin Nghj quyt s 63/202 1/NQ-HDND ngày 02/12/2021 
cüa HDND tinh v vic s.p xp, sap nhp, di ten thôn (xóm), t, dan ph và h trçi 
di vâi ngui hott dng không chuyén trách a thôn (xóm), t dan ph dôi du sau 
sap nhp trên dja bàn huyn. 

- Mirc d hài lông cüa nguai dan, t chirc di vai sir phçic vii cüa ca quan 
hành chInh nhà nuóc dat ti thiu 90%. 

3.2. Nhim vii và giãi pháp 

- Rà soát chüc näng, nhim vi, quyn han, Co cu t chüc, biên ch hin có 
cüa các ca quan chuyên mOn và các don vj trirc thuc; xem xét b sung, tinh giàn 
biên ch hop 1 dáp mg yeu cu nhim vii duçic giao; gn trách nhim cüa lãnh 
dao co' quail, dan vi trong chi dto thirc hin nhim vii chInh trj; thuang xuyên rà 
soát và b sung quy hoach  can b theo yêu cu nhim viii; thirc hin quy trInh b 
nhim và b nhim 1i các chirc danh lãnh di.o quail 1 theo phân cp. 

- Thijc hin s.p xp, sap nhp thôn, bàn phü hqp vai yêu cu quãn 1 và t 
chüc hot dng cüa thôn, bàn. 

- Rà soát, sp xp, th chirc lai, giài th t cht'rc b may các dan vj s1r nghip 
cong 1p không dáp img tiêu chI theo quy djnh. 

- Rà soát, süa di, b sung các quy djnh v phân cp quân 1 giüa huyn và 
xã; theo dôi, kim tra, giám sat hiu qua vic thirc hin các nhim vii dã phân cp 
theo quy djnh. 

4. Cal cách cong vl1 

4.1. Chitiêu 

- Quàn l cOng chirc, viên chirc: Tuyên diing cong chirc, viên chüc theo tiêu 
chun, chüc danh và ca cu ngch cong chirc, viên chüc trong d an vj trI vic lam 
dã dugc phê duyt, (Dr kin trong näm 2022 tuyn dirng 52 biên ch) 

- Vj trI vic lam: Hoàn thin Dê an vj trI cho cOng chirc, viên chüc phñ hop vai 
chirc nang nhim vçi, quyn h?n,  cci c&i t chüc, biên ch cüa các co quan, dan vj 
SNCL dam bào dung ngu'ôi, dung vic dam bào theo quy djnh tui Nghj djnh s 
62/2020/ND-CP cüa ChIrih phü ngày 0 1/6/2020 v vj tn vic lam và biên ch cOng 
chirc, Nghj djnh 1 06/2020/ND-CP cüa ChInh phü 10/09/2020 v vi trI vic lam và s 
krqng nguñ lam vic trorig don vi sir nghip cOng ltp. Hoàn thin thm djnh Dê an vj 
tnI vic lam dOi vói cac DVSNCL dã sp xp iai  t chuc b may theo Nghj djnh so 
120/2020/ND-CP 

- Tinh giãn biên ch& Phn d.0 giàm 10% BC viên churc huOng lucmg tü 



ngân sách nhà nuâc theo 1 trInh, quy djIIh tai  Nghj djnh s 108/ND-CP ngày 
20/11/2014, Nghj djnh s 1 13/2018/ND-CP cüa ChInh phü1 ; Ngh djnh so 

143/2020/ND-CP ngày 10/12/2020 cüa ChInh phü2. 

- Ché d tiên luang: Trin khai thirc hin b nhim ngch, xp hang cho 
viên chüc giâng dy trong các ca sâ giáo diic mm non Cong lap, tiu h9c Cong lap, 

trung h9c Ca sâ cong lap, trung h9c ph thông cOng lQtp theo các Thông tu 
01/2021/TT-BGDDT, 02/2021/TT-BGDDT, 03/2021/TT-BGDDT, 04/2021/TT-
BGDDT ngày 02/2/202 1 cüa BO giáo d%lc và dào tto. 

- Dánh giá, phân loai Can b, cOng chrc, viên chüc: 100% CBCCVC dugc 
dánh giá hoàn thành nhim vi1 tr& len; dam bào cOng khai, minh bach,  dan chü, 
hrqng hóa các tiêu chI dánh giá theo Nghj djnh s 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 
cüa ChInh phñ. 

- Thanh tra, kim tra: Trin khai thirc hin Quyt djnh s 2625/QD-SNV ngày 
15/12/2021 v vic phé duyt K hoach thanh tra, kim tra näm 2022 cüa Si Ni v11, 

xay dirng k hotch kim tra cüa huyn trong thirc hin nhim vii, kt lun, chi dao 
cüa UBND huyn trong thrc hin nhim vi CCHC; kim tra và dánh giá kt qua 
vic duy trI, cái tin H tMng quàn l cht luqng theo tiêu chun quc gia TCVN 
ISO 9001:2015 tai  12/12 ca quan, dan vj và 20/20 xä, thj trân trên dja bàn huyn 

- 100% CBCCVC, nguYi lao dng lam vic trong các Co quan HC, DVSN 
cOng 1p trên dta  bàn huyn thirc hin nghiêm các quy dnh v dto düc, van hóa, 
giao tip cüa CCVC; khOng sfr diing thyi gi? lam vic d lam vic riêng; thirc hin 
dung quy dnh trong van hóa hi h9p; không hiit thuc lá trong ca quan; nghiêm 
crn vic sü diing ruç)'u, bia, d ung có cn truâc và trong giô lam vic, khOng 
duçic dánh bac  dui mci hInh thüc. Trong thirc thi nhiêm vu, cong v1J phái tuân thu 
tInh thi1r bc, k cuong và trt tir hành chInh, dung thm quyn 

- Cong tác dào tao,  bM duOng can b, cong chuc, viên chüc: Trin khai tp 
hun di vâi 100% can b, cOng chuc, viên chic dc bit là CBCC lam vic tai  B 
phn tip nhn và trà kt qua theo co ch mt cira cp huyn, cp xã; trin khai 
thirc hin vic giài quyt TTHC trên môi trumg din tir, lu'u tru h so van bàn din 
tCr vào lu'u trtt co quan 

1 Nghi dinh s 113/201 8/ND-CF ngãy 31/8/2018 cUa Chfnh phU sira di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 
108/2014/ND-CP 
2 Nghj djnh s6 143/2020/ND-CP ngãy 10/12/2020 cUa Chinh phU s&a di, b sung mt s diu cüa 108/2014/ND-
CP và Nghj djnh so 113/2018/ND-CP 



4.2. Nhim viii và giãi pháp 

- Tip tçic cc cu, sp xp 1ti di ngü con b, cong chirc, viên chirc các cp, các 
ngãnh theo vi trI vic lam, khung nong 1irc, bão dam dung ngui, dng vic, nong cao 
chtt krçing, hçip 1 v co cu. Quy dinh ciii th tiêu chun, diu kiên, chinh sách d giãm 

t 1 ngui lam vic trong tàng Ca quan (sau khi có hztóng dan cza c4 tren,). 

- Tang cung irng ding cong ngh thông tin, nâng cao cht luqng tuyên 
ding, sir dçing, quàn 1 cOng chüc, viên chüc dam bào dung quy dnh3  

- Ma các lap dào tao, bi duO'ng cho cOn b, cOng chüc, viên chrc trên dja bàn. 
Gn kt Cong tác dào tao, bM duOng can b, cOng chüc, viên chüc vói vic b trI theo vi 
trI vic lam, chirc danh, yêu cu nhim VI1 và quy hoch can b lãnh dao,  quOn l; 

- Hrncng din các dan vi thirc hin s hóa ho sa, giài quyêt TTHC trên mOi 
trumg din tir; cp nht thông tin vào H thông theo dOi, giám sat dánh giá vic giái 
quyt TTHC tren Cng Djch vv cOng quc gia theo quy djnh. Hithng dn, theo dOi vic 
thçrc hin k s van bàn din tü và km trü h sa van bàn din tCr vào km trU Ca quan 

- Thirc hin t& vic dánh giá, phân loti can b, cong chuc, viên chuc theo 
k& qua thirc hin thim v11 näm 2022. D cao vai trô, trách nhim cüa nguai dtrng 
du trong vic th?c thi cOng v11 và chi do, trin khai các nhim ci,i cái each hành 
chinh. Ly k& qua thirc hin CCHC là mt ca sa dánh giá muc d hoàn thành 
nhim vii, bInh xét các danh hiu thi dua cüa tp th và cá nhân 

- Tang cixang dao  due cOng vi và k' cuang hành chInh: Nâng cao thuc trách 
nhim cüa di ngü can b, cOng chüc, viên chüc d dáp trng yêu cu cãi cách nn 
hành chInh theo huông phic vçi. Thu tnr&ng co quan dan vj nghiêm tuc chi dto chin 
chinh k lut kr cuang cong vii trong các ca quan hành chInh nhà nuac theo Cong 
van s 1039/UBND-VP8 ngày 13/12/2021 cüa Chü tch UBND tinh và Kê hotch so 

1 07/KH-UBND ngày 29/12/2021 cUa UBND huyn Xuân Trisang v vic tang clx&ng 
k 1ut, k cuang hành chInh trong di ngü can b,cOng chüc, viên chüc; nguôi lao 
dng lam vic trong các Ca quan hành chInh, các dan vj si1 nghip cOng 1p trên dia 
bàn huyn, nghiêm cm m9i hành vi sách nhiu, gay khó khAn, phin ha cho nguai 
dan và t chüc. Chü dng 1ira ch9n, b trI cOng chüc, viên chüc chuyên nghip, trách 
nhim, näng dng và thirc tài. Cãi thin chi s hài lông cüa ngithi dan và t chuc d& 
vOi s1r phiic viT cüa ca quan hành chInh nhà nithc cüa tinh nói chung và trên dja bàn 
huyn nói riêng. Xr l kST lust  nghiêm di vói can bô, cOng chiirc, viên chüc có hành 
vi vi phim can cu theo Ngh djnh s 1 12/2020/ND-CP ngày 18/09/2020 cüa ChInh 
phü v xu l k 1ut can b, cOng chuc, viên chüc. 

3 Theo Nghi djnh s 138/2002/ND-CP ngày 27/1 1/2020 cUa Chinh phU quy dnh v tuyn ding, sr dtng Va quán I 
cong chüc, Nghj djnh s 115/2020/ND-CP cUa ChInh phO quy djnh v& tuyên dicing, s1r ding va quân 1 vién chrc, 
Thông tr s 06/2020/TT-BNV ngãy 02/12/2020 cOa B trii6ng B ni vi ban hành Quy ché tt chCrc thi tuyn, xét 
tuyn cong chc, viën ch0c, thi nâng ngch cong chic, thi hoac xét thang hang chrc danh ngh nghip viOn chUc. 



5. Cãi cách tài chInh cong 

5.1. Chitiêu 

- Hoàn thành 100% k hoach  giâi ngân du tix von ngân sách nhà nuâc hang 
11am; giãi quyt dirt dim các kin nghj sau thanh tra, kim tra, kim toán nhà nuâc 
v tài chInh ngân sách. 50% don vj si,r nghip cong Ip bâo dam chi thuô'ng xuyen 
tü 10% tr len (khong bao gm các truô'ng hçc); 100% CáC co quan, don vj thuc 
huyn thçrc hin xây dimg Quy ch chi tiêu ni b và quãn 1 tãi san Cong theo Nghj 
djnh s 16/201 5/ND-CP cüa ChInh Phü; Dty mtnh thirc hin tái Co cu doanh 
nghip nha nithc và di mi co' ch quán 1 vn nhà nuc du tu tai  doanh nghip 

- Hoàn thành vic phân b kinh phi nàm 2022 theo quy djnh lam co s cho 
vic giao quyn t1r chü, tir chju trách nhim v si:r diing biên ch và kinh phi hành 
chinh di vói CáC co quan, don vi;  Hoàn thin co ch tài chinh tai  các don vj sir 
nghip cong lap; Xây dimg và hoàn thành 100% k hoach  kim tra v tài chInh - 
ngân sách. 

5.2. Nhim viii và giãi pháp 

- Tang cung cong tác kim tra TCNS theo Quyt djnh s 1 79/QD-STC 
ngày 15/12/2021 cüa S& Tâi ChInh v/v Phe duyt K hoach  thanh tra, kim tra tài 
chInh näm 2022, lng ghép vâi ni dung cong tác phông chng tham nhüng và 
Cong khai, minh bach;  vic thirc hin tiêu chun, djnh mic, ch d; vic quãn 1 
và sir d%ing ngân sách nhà nuâc và tài san công; Nâng cao hiu qua thirc hin co 
Chê tir chü, ti,r chju trách thim v sCr dung kinh phi di vOl CáC Co quan hành chinh 
nba nuOc, các don vj sir nghip COng l.p. 

- Tham mixu trInh Cap Co thm quyn ban hành phân cp ngun thu, nhim 
v1i chi và djnh mOe phân b chi thuO'ng xuyên ngân sách dja phuo'ng näm 2022, 
theo quy djnh cOa Lut Ngân sách nhà nuOc phi hçp vOi thirc tin và kha nãng can 
di ngân sách dja phuong. 

- Tip tVc  t chOc trin khai hiu qua Lut Quán 1, sO diing vn nhà nuOc 
du tu vào san xut, kinh doanh tai  doanh nghip; tang cirOng kim tra, giám sat 
vic quail i, sO dung vn nhà nuOc tai  cáe doanh nghip nhà nuOc và doanh 
nghip có vn nhà nuóc. 

- Th11C hin rà soát tiêu chi phân loai doanh nghip nhà nuO'c, doanh nghip 
có von nba nuOc tO do thirc hin chuyn dôi sO hU'u, sp xêp iai  thoái von tai  CaC 
doanh nghip theo 1 trInh dä duqc Cp có thm quyn phe duyt. TruOc mt khtn 
truong trin khai th?c hin Quyt djnh s 22/2021/QD-TTg ngây 02/7/202 1 cUa 
ThO tuOng Chinh phO v tieu chi phân loai  doanh nghip nba nuOc, doanh nghip 
có vn nba nuOc thuc hin chuyn di sO hU'u, sp xp 1i, thoái von giai doan 
202 1-2025. 



- Du tu, nâng cp thit bj, rng diing cong ngh thông tin trong cong tác 
quân 1 tài chInh ngân sách, tp hu.n kin thüc chuyên mon nghip vii và cong 
ngh thông tin cho can bô, chuyn viên. 

- Vic trin khai Nghj djnh 60/2019-CP can gap  nhiêu vuOng mac, dê nghj 
cc quan cp trên sm ban hành thông tu huing dan. 

6. Xây diyng và phát triên ChInh quyn din tir, ChInh quyên so 

6.1. Chi tiêu 

- Cng Djch vii công, H thng thông tin mt cüa din tiir cp huyn dugc 
kt ni, chia sê dft 1iu vâi Cng Djch vii cOng quc gia. 

- 70% ngithi dan, doanh nghip sr ding djch vi cong trçrc tuyn duçc cap 
djnh danh và xác thirc din tir thông su& và hçp nht trên tt cà các h thng thông 
tin cüa các cp chInh quyn tü huyn dn xã. 

- 65% các h tMng thông tin cüa huyn có lien quan dn ngui dan, doanh 
nghip dã dua vào vn hành, khai thác dugc kt ni, lien thông qua Tryc lien thông 
van bàn quc gia và nn tang tIch hçp, chia sé d 1iu. 

- 80% h thng báo cáo cüa huyn ducc kt ni lien thOng, chia sé d lieu 
vfd H thng thông tin báo cáo quc gia (không bao gm ni dung met). 

- Trin khai nhân rng H thng thông tin ph1ic vi h9p Va X11 l cong vic 
cüa ChInh phü dn T.Jy ban nhân dan cp cp huyn, cp xã: 90% cp huyn, 75% 
cap xà thirc hin h9p thông qua H thng nay di vói các cuc h9p cña Uy ban 
nhân dan. 

- 80% h so cOng vic ti cp huyn và 60% h so cOng vic ti cp xã dugc 
xir 1 trên mOi trung mng (trü h so cong vic thuc phm vi bI mt nhà nuâc). 

- 25% hott dng kim tra cüa co quan quán 1 nhà nithc dugc thirc hin 
thông qua môi tru6ng s và h thng thông tin cüa co quan quàn l. 

6.2. Nhim v11 và giãi pháp 

- Trin khai thirc hin K hoach so 173/KH-UBND ngày 23/12/202 1 cUa 
UBND huyn v thirc hin Nghj quyt 09-NQ/TU ngày 15/10/2021cüa Ban Chp 
hành Dàng b tinh v chuyn dM s dn näm 2025, djnh hithng dn nàm 2030; 
Trin khai kt ni Mng truyn s 1iu chuyên dung cüa các co quan trên dja bàn 
huyn. 

- Thirc hin t& vic phát trin ChInh quyn din tr bão dam gn chat vri cài 
cách hành chInh; trin khai djch v chirng thrc chtr k s cho các h thng thông 
tin, co s dü 1iu và thit bj di dng d thun tin cho can bô, cOng chuc trong giãi 
quyt thu tic hành chInh; thirc hin s hóa d 1iu và cung cp danh mic dü 1iu 
dã disçc s hóa theo quy djnh d tIch hçip, chia sé giüa các h tMng thông tin cüa 
các cci quan nhà nuic bâo dam dü 1iu duc thu thp mt 1n. 



- Thçrc hin t& H thng thông tin phic viii hçp và xi'r 1 cong vic cüa 
UBND huyn, H thng thông tin báo cáo cUa huyn, két nôi vi h thông thông 
tin báo cáo cüa tinh bâo dam tIch hçp, chia sé dU 1iu s phiic vi,i s1r chi dao,  diêu 
hành cüa chInh quyn các cp theo thai gian thirc hin. 

- Chun hóa, din tir hóa quy trInh nghip v1T xir 1 h so' trên môi truè'ng 
m.ng, biu mu, ch d báo cáo; thc hin s hóa h so, lu'u trO' h so cong vic 
din tü cüa các cci quan nba nuc theo quy djnh. 

- Quan tam du tu xây dimg h thng an toàn thông tin; phát trin trang 
thông tin din tir c.p xã d dy nhanh vic thirc hin chInh quyn s6 trên dja bàn 
huyn; Trin khai có hiu qua cong tác thI dim djch v do thj thông minh; Dam 
bâo hoat dng và nâng cp, hoàn thin H thng hi ngh truyn hinh tr?c tuyên 
cüa huyn, kp thai các cuc h9p trrc tuyn hai chiu 3 cp cüa tinh và 4 cap cüa 
ChInh phü dn UBND cp xà. 

- Dam bào hoat dng cüa Cng thông tin din tü cüa huyn, các xã, thj trân, 
trang thông tin din tCr cüa các co quan, don vj ctp nht dy dü kp thai theo quy 
djnh, dam bão phiic vu t& nhu dtu khai thác, tim kim thông tin, van bàn tãi 1iu 
cüa ngu?ii dan, doanh nghip. Nâng cao chi s "phüc dáp vâi ngithi dan thông qua 
cng thông tin din tr" cüa các co quan don vj. 

- Cp nht kjp thai, d.y dü, chInh xác Bô TTHC, danh mc djch vii cong 
trrc tuyên; tIch hçp, cung cp toàn b djch vi cong trirc tuyn cüa huyn len Cng 
Dch vii cong Quc gia; tip tiic trin khai vic k& ni, chia sé dti' 1iu vâi các h thng 
thông tin, cci sâ dü 1iu cüa tinh, cüa Trung uong d phitc vii cong tác giài quyt YTHC 
cüa ngithi dan, doanh nghip duçc kjp thô'i, dng b, lien thông giüa các Cp. 

- Triên khai nhn tin tir dng thông báo tInh hInh giái quyt TTHC dn 
ngu?ñ dan và t chüc thirc hin TTHC. 

7. Xác dlnh  Chi s cal cách hãnh chInh và nâng cao chat lu'qng hoit 
dng cüa B phn mt cira. 

7.1. Chi tiêu 

- Kin toàn, nâng cao chat luçmg hoit dng cüa B phn mt cüa các cap 
theo Nghj djnh s 107/2021/ND-CP cüa ChInh phU, chn chinh tác phong 1 1i 
lam vic, dio diirc, van hóa, cOng vi cüa CBCC lam vic ti b phn mt ca; 
thumg xuyen, lien tc, chü dng, kjp thai trong tip nhn, giái quyt TTHC ti B 
phn mt cCra các cp cüng nhu nâng cao mirc d hài lông cüa cá nhân, t chCrc 
trong thirc hin TTHC t& thiu dtt 90%. 

- Trien khai thirc hin vic tir dánh giá, chm dim chi s CCHC, diu tra xã 
hi h9c, diu tra si,r hài lông cüa nguôi dan, t chirc di vth 20/20 xã thj trân và các 
cci quan, don vj trén dja bàn huyn theo hithng dn cüa Sà Ni vit. 



- Chi s Câi cách hành chInh dat  tü 66 dim tr len, thuc nhóm 
các huyn có v trI xp hang ti'r 1 dn 3. 

7.2. Nhim viii và giãi pháp 

- Diu chinh, b sung và duy trl th?c hin B Chi s theo dOi, dánh giá k& 
qua thrc hin cong tác CCHC cüa UBND các xã, thj trn trên dja bàn huyn. 

- Trin khai diu tra xã hi h9c do 1uting s1x hài lông cüa nguYi dan và to 
chüc di vOi sir phiic vii cüa cc quan hành chInh nhà nrnic trên dja bàn tinh, huyn. 

- Cüng c, kin toàn, nâng cao chit luçmg hoat  dng cüa Bô phn mt cira 
các cp theo Ngh djnh s 107/2021 /ND-CP cüa ChInh phü, trong do tp trung vào 
các nhiêm vi,i sau: 

+ Ung dçing cong ngh thông tin d thrc hin vic giám sat, dánh giá tr 
dng mt cách thi.thng xuyên, lien tiic, chü dng, kjp th?i tInh hInh tip nhn, giài 
quyt TTHC tai  B phn mt cira các cp cüng nhu mác d hài lông cüa Ca nhân, 
th chüc trong thirc hin TTHC. Các dü lieu nay duqc tir dng cp nht, kt nOi, 
chia sé vth Trung tam thông tin, chi dao,  diu hành cüa ChInh phü, Thu tuó'ng 
ChInh phü theo thi gian thrc hin. 

+ Can cir vic trin khai s hóa, k& ni, chia sé, lien thông dü 1iu cüa H 
thng thông tin mt c1ra din t1 và kt qua trin khai djch vii cong tr1rc tuyn trén 
Cng Djch vi,i cong cp tinh và Cng Djch vi cong quôc gia, 

+ K& qua giãi quy& thu tVc  barth chInh cho t chüc, cá nhân duçic lini trü tai 
H thng thông tin giài quy& thu tiic hành chInh cp tinh d phiic vi vic tIch hçTp, 
chia sé, tra cru thông tin, dü lieu, sir dyng d thrc hin các thu ttic hành chInh khác 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

+ Trin khai thirc hin co chê giao doanh nghip cung irng djch vi bixu 
chInh cOng Ich dam nhn mt s cong vic trong qua trInh hrnng dan, tip nhn, s 
boa h so, trá k& qua giài quy& TTHC trên co s dánh giá khâ näng dáp lrng v co 
si 4t cht, nhân lirc cüa co quan hành chInh nba nuâc và kihã näng dam nhn các 
thim vv nay cüa doanh nghip cung rng djch vi bu'u chInh cong Ich. Quyn han, 
trách nhim cüa doanh nghip cung üng djch v bu'u chInh cong Ich khi thrc hin 
các cOng vic theo hInhthirc thuê dch vi tai  B phn Mt c1ra thirc hin theo hçp 
dng dugc k kt vOl co quan có thrn quyên, bâo dam theo dung quy djnh cüa 
pháp lut và thrc hin có hiu qua. 

III. TO CHUC THIIC HIIN 

1. Trách nhim cüa Thu tru'&ng các co' quan, don vl  và Chü tjch UBND 
các xä, thl trân 

- Trén co sO K hoach  nay, Thu trithng các co quan, don vj trirc thuc 
UBND huyn; Chü tjch UBND các xã, thj trân; lânh dao  CáC Co quan, don vj trên 



dja bàn huyn có lien quan trong phim vi trách nhim duçc giao xây dmg và t 
chüc trin khai thirc hin K hoch CCHC nãm 2022 cña UBND huyn. 

- Tang cithng trách nhim ngu?ii dimg dâu các c quan, don v trong vic 
thxc hin K hotch; Chü dng phi hçip vói các Co quan, don vj nhât là co quan 
du mi d kip thii tham muu, t chüc thrc hin các nhim v1i disçc giao dam bào 
cht luçmg và tin d, thñ gian yêu cu. 

- T chirc thirc hin dy dü các nhim vi CCHC, trong do chi.1 tr9ng to chirc 
thirc hin t& các quy djnh v cài cách TTHC; duy trI, nâng cao chat lung thirc 
hin giài quy& TTHC theo co ch mt cira, mt cüa lien thông; tip nhn, xiir l 
kjp thôi nhung phân ánh, kin nghj cüa cá nhân, tt chrc v quy djnh hành chInh. 

- Thung xuyên kim tra, giám sat vic thrc hin k lut, k cuung hành 
chInh cüa can b, cong chiirc, viên chüc ti các co quan, don v, dja phuo'ng, nhât là 
b phn can b, cOng chüc lien quan dn vic giâi quyt TTHC cho ngui dan, 
doanh nghip; xir l nghiêm các truO'ng hçip vi phm. 

1.1. Phông Ni vii 

- Chü trI tham mu'u UBND huyn chi dao,  hithng dn, don dc, theo dOi, 
kim tra vic trin khai thirc hin các nhim v11 d ra tti K hotch nay; kjp thñ báo 
cáo TJy ban nhân huyn các vn d vuàng mc phát sinh và co quan, don vj không thçrc 
hin hoc chm th1rc hin các nhim vii duqc giao d có bin pháp chi dao,  xi1r l. 

- Chü tn tham mixu cho TJBNTD huyn thành 1p Doàn kim tra cài cách hành 
chInh nàm 2022 tii các co quan, don vj, các xã, thj trn. 

- Chü trI, phi hçip vOi các co quan, don v có lien quan trin khai các ni 
dung v cãi cách t chrc b may hành chInh nhà nthc; Câi cách ch d cong v11; 

theo dOi, kim tra, dánh giá kt qua thirc hin nhim v CCHC thông qua vic xác 
djnh Chi s CCHC cüa huyn và cüa UBNID cp xà; Xây drng ch d h9p djnh kST, 
dt sut nhm dam bào tin d trin khai các nhim vi tr9ng tam. Qua do, dua 
cOng tác cái cách hành chInh di gn hon vói vic ci the hóa mi nhirn vi, m91 
hành dng. 

- Chü tn, phi hçip vOi CáC Co quan, don vj lien quan tham mu'u Uy ban nhân 
dan huyn các bin pháp cái thin, nâng cao Chi s cãi each hành chInh, Chi s hài lông 
cUa ngrnii dan và t chrc di vó'i sir phc vii cüa co quan hánh chInh nhà nithc; dánh 
giá, xp loai k& qua thirc hin Cong tác cài cách hành chinh (Chi s câi cách hành 
chInh); 

1.2. Van phông HDND - UBND 

- Chü trI, phôi hçip các Co quan cO lien quan tham mu'u, d xut UBNID 
huyn thiriC hin các nhim vii v cái cách thu tlrlc hành chInh; theo dôi, tng hçp 
viêc trin khai thuc hiên nhiêm vu cãi cách thu tue hành chInh. 



- Chü trI phi hçip vói Phông VHTTTT tham muu trin khai thirc hin vic 
theo dôi, cp that thu titc hành chInh trên trang Cng Djch vi,i cong cüa tinh, Cong 
djch viii Quc gia. 

- ChU tn theo dOi, diôn dc, thirc hin có hiu qua cOng tác giãi quy& h sa 
thu ti1c hành chInh theo ca ch mt cira, mt cira lien thông; Triên khai các giái 
pháp nâng cao hiu qua hot dng cüa B phn tip nhn và trã k& qua theo Co ch 
mOt cira UBND huyn va UBND cap xã. 

- Phi hçip vth các các Co quan lien quan phân chia, phii trách t 1 TTHC 
thuc trng 11th vIc ciii th gn vâi trách thim hoàn thành theo quy djnh cüa 
UBND tinh v TTHC cp huyn. 

- Phi hqp vi phông Van boa - TTTT, Biru din huyn và các co quan, don 
vj, da phuong dy mtnh thirc hin TTHC trçrc tuyn và phát trin dch vii bu'u 
chInh cong Ich. 

1.3. Phông Tài chInh - Kê hoch 

- Tham muu UBNID huyn b tn kinh phi thirc hin K hoach  theo phân cp 
ngân sách hin hành. 

- Chü trI, t chüc thçrc hin câi cách hành chInh llnh v1rc tài chInh cong vOi 
các thim vi theo quy djnh. 

- Chu trI, ph& hcxp vth các Co quan, dcm vj có lien quan tham mu'u UBND 
huyên t chilic các giãi pháp thm nâng cao chi s nang lirc canh  tranh cp huyn, 
tang cu&ng di thoai doanh nghip d kjp thñ tháo gc nhüng khó khän, vung mc 
trong co ch, chInh sách, to diu kin cho doanh nghip khi nghip và phát trin. 

1.4. Phông Tir pháp 

- Chü trI, phi hçp các co quan có lien quan tham mu'u, d xut UBND 
huyn thuc hiên các nhiêm vu v cãi cách th ch; theo dOi, thng hçip vic triên 
khai thuc hiên nhiêm vu cãi cách th ch. 

- Tang cumg cong tác huàng dn kim tra, dOn dc các co quan, don v, các 
xã, thj trn trong vic thirc hin thim v11 thuc llnh virc phii trách. 

1.5. Phông Van hóa và Thông tin huyn 

- Ch trI xây dçrng, ban hành k hoach tuyên truyn CCHC nàm 2022, K 
hoach tuyên truyn CCHC giai doan 2021-2025; tham mu'u, huó'ng d1n cOng tác 
chi dao  vic xây dirng và phát trin Chinh quyn din tà, Chinh quyn Se1; chi dao 
các te1 chirc, doanh nghip djch v vin thOng, CNTT tang cu'è'ng nãng cao cht 
luçmg djch vii dam bâo các yêu cu v ha thng ki thut và cong tác an ninh, an 
toàn thông tin. 

- Triên khai, hu&ng dn, giám sat thrc hin an toân thông tin de1i vi h 
the1ng, djch vii CNTT cüa huyn. 



1.6. Phông Kinh t - Ha tang huyn 

Tham mixu cho Ban Chi dto ISO huyn thirc hin các nhim vi duy trl, cái 
tin, ap d1ing H thng quàn 1 cht lucing theo Tiêu chun quc gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoit dng cüa UBND huyn và các x, thj td.n. 

1.7. Trung tam Van hóa TTTT 

- Chü dng xây dimg chuyên miic, chuyên trang v cãi cách hành chInh, dc 
biêt là cài cách thu tic hânh chInh, tip nhn kin cüa nguYi dan, doanh nghip, 
các t chüc xã hi dn các Co quan có thrn quyn giâi quyt. 

- PMi hqp chat ch vi các Co quan, don vj, các xã, thj trn dy manh  thông 
tin, tuyên truyn v các ni dung, nhim vii cüa K hoach cãi cách hành chInh 
huyn Xuân Truô'ng näm 2022. 

IV. KINH PHI THU'C HIN 

1. Di vi các ni dung là nhim vi thung xuyên các co quan, don vj, các 
xâ, thj trn b tn kinh phi hçp 1 cho hoat  dng cãi each hành chInh phü hçip vâi 
tinh hInh thirc t cüa tiling don vj. 

2. Di vi mt s thim v%i trçng tam cilia k hoach  nay CáC co quan, don vj 
duçrc giao nhim v11 chili trI 1p di,r toán, phi hçp vói Phông Tài chinh - K hoach 
thm djnh, trInh cp có thm quyn xem xét, quyt djnh. 

V. Nhim viii ciii the theo tu'ng linh viuc (theo Phi 1iic kern theo) 

Trên day là K hoach cài cách hành chInh 11am 2022 cilia UBND huyn. Yêu 
cu các co quan, don vj trirc thuc UBND huyn; các Co quan trên dja bàn huyn 
có lien quan; UBND các xa, th trn nghiêm tue triên khai, thirc hin./. 

Ncri nhân: 
- UBND tinh; 
- S Nôi vu; 
- TT Huyn üy, HDND, UBND huyn; 
- Các Co.  quan, don vj; 
- UBND CáC xã, thj trân; 
- Cong TTDT huyn; 
- Li.ru: VT, NV. 



BIEU NHIEM VU KEM THEO KE HOACH CAl CACH HANH CHINH HUYN XUAN TRUNG NAM 2022 

(Kern theo Ke hogch sJv/O /KH-UBND ngày2O tháng 12 nám 2021 cia UBND huycn Xuán Trwàng) 

Nhim vi Nhim viii ciii th San phm Co quan chü trl Co quan phi hçrp 
Thôi gian 
thurc hiên 

Kinh phI 
di kien 

I. Cai 
cách th 

ch 

1. Rà soát, kim tra, 
h thng hOa 
VBQPPL 

1.1 K hoach kim tra, rà soát, he thng hóa các van bàn 
QPPL do HDND, UBND huyn ban hành. 

Phông Tr pháp Cãc ca quan, dcm vj 
Tháng 

01/2021 
Kinh phi 

thithng xuyên 

1.2 K hoach kim tra van bàn QPPL do HDND và 
UBND các xã, thj trn ban hành 

PhOng Tu pháp 
Các Ca quan, dan vj; 

UBND các xà, thj 
trân 

Tháng 
01/2021 

Kinh phi 
thu&ng xuyên 

1.3. Báo cáo kt qua kim tra, t%r kim tra van bàn QPPL 
theo thm quyn 

PhOng Tix pháp 
Các Ca quan, dan vj; 

UBND các xà, thj 
trân 

Näm 2022 
Kinh phi 

thu&ng xuyên 

1.4. Báo cáo kt qua djnh kS'  rà soát, h thng hOa các 
van bàn do HDND, UBND huyn ban hành 

Phèng Tu pháp Các Ca quan, dan vj Näm 2022 
Kinh phi 

thix?mg xuyên 

2. Nâng cao chit 
hxçmg VBQPPL 
duac ban hành 

2.1. Dir thão cac VBQPPL thuc th.m quyn ban hành 
cüa HDND, UBND huyn 

Các ca quan, dan 
. , vl cua UBND 

huyn 
Phông Tu pháp Näm 2022 

Kinh phi 
tlur&ng xuyên 

2.2. Báo cáo thâm dinh vAn bàn QPPL Phông Tu pháp 
Các ca quan, dan vj; 

UBND các xa, thj 
trAn 

NAm 2022 
Kinh phi 

thu&ng xuyên 

3. Nâng cao chit 
luçmg, hiu qua thi 
hành pháp 1ut 

3.1. K hoch theo dOi thi hành pháp 1ut theo quy djnh 
cüa pháp 1ut 

Phông Tu pháp 
Các ca quan, dan vj; 

UBND các xà, thj 
trân 

Qu 1- 
NAm 2022 

Kinh phi 
thixng xuyên 

3.2. Trin khai cac hoit dng theo dOi thi hành pháp 1ut 
theo quy dinh cüa pháp 1ut; Xir 1' theo thm quyn 
hoc kin nghj xi'r 1 sau theo döi thi hành pháp 1ut 

Phong Tix pháp 
Các ca quan, dan vj; 

UBND các xã, thj 
trn 

NAm 2022 
Kinh phi 

thu&ng xuyên 

4.Thu'c hiên hiêu 
qua cong tác 
PBGDPL, hOa giái a 

Ca sâ va xây drng 
cp xã dt chun tiêp 
c.n pháp 1ut 

4.1 Kê hoach PBGDPL, hOa giái & ca s& và xay dirng 
cp xA dt chun tip cin pháp 1u.t 

PhOng Tu pháp 
Các ca quan, don v; 

UBND các xã, thj 
trân 

Qu 1-NAm 
2022 

Kinh phi 
thu&ng xuyên 

4.2 Trin khai K hoach và các hoat dông PBGDPL bOa 
giái & ca s& va xây dung cp xã dt chun tip can pháp 
luât 

PhOng Tu pháp 
Các ca quan, dan vj; 

UBND các xã, thi 
trn 

NAm 2022 
Kinh phi 

thuO'flg xuyên 



Nhim viii Nhim viii ci th San phm Co quan chü trl Co quan phi hçp 
Thôi gian 
thc hiên 

Kinh phi 
dr kiên 

II. Cái 
cách thu 
tiic hInh 

chInh 

1. Rà soát, c.p nht, 
cong khai TTHC 

1.1 .Xây dirng và thirc hin K hoch kim soát, dánh giá 
TTHC nãm 2022 

Van phông 
HDND- UBND 

huyn 

Các co quan, dcm vj; 
UBND các xâ, thj 

trân 
Näm 2022 

Kinh phi 
thiRng xuyên 

1.2. Cp nht, cong khai các TTHC mOi, sira di, b 
sung hoc bâi bO các TTHC dã bet hiu 1irc 

Van phông 
HDND- UBND 

huyn 

Các Co quan, don vj; 
UBND cac xã, thj 

tr.n 

Thithng 
xuyen 

Kinh phi 
thu&ng xuyên 

1.3. Báo cáo tong hçp kêt qua rà soát, dánh giá, kien 
nghj dcm giãn hóa TTHC cüa cac co quan chuyên môn, 
UBND các xA, thj trn. 

VAn phOng 
HDND- UBND 

huyn 

Các co quan, don vj; 
UBND các xa, th 

trtn 
Näm 2022 

Kinh phi 
thrông xuyên 

1.4. Cp nht TTHC trên co s dü 1iu quc gia v 
TTHC, Cing DVC quc gia và trên Cng, Trang thông 
tin diên tfr cUa các co quan, ckm vj 

VAn phOng 
HDND- UBND 

huyn, phàng VAn 
hóa - thông tin 

Các co quan, dcm vj; 
UBND các xA, thj 

trân 

Thixng 
xuyen 

Kinh phi 
thuô'ng xuyên 

2. Nâng cao chit 
hrng thuc hiên 
che môt cüa và môt 
cira lien thông a Cap 
tinh, cp huyên va 

cp xA 

2.1 Tiep tic trien khai Ke hoch s 67/KH-UBND ngày 
20/8/2021 cüa UBND huyn khai thirc hin D an di 
mOi thuc hiên co che môt cra, mOt  cUa lien thông trong 
giãi quyet TTHC trên dja bàn huyn 

VAn phOng 
HDND- UBND 

huyn 

Các co quan, don vj; 
UBND các xA, thj 

trân 
NAm 2022 

Kinh phi 
thung xuyên 

2.2 Dy manh  thrc hin giãi quyet các TTHC lien thông 
. cung cap va giüa cac cap chInh quyên 

Van phông 
HDND UBND 

huyn 

Các Co quan, don vj; 
UBND CáC xA, thj 

trân 

Thumg 
xuyen 

Kinh phi 
thung xuyên 

2.3 Triên khai thrc hin so hóa ho so, kêt qua giái quyet 
TTHC 

Phông Van hóa & 
Thông tin 

W qUail, UUII V5, 

NAm 2022 
Kinh phI 

thu&ng xuyên 
u Iáñ,Rni; 

UBND cac xA, thj 
fr3ri 

3. Dy manh thirc 
hiên thu tc 1-iã 

3.1 Tang t le djch vu cong truc tuyen, thanh toán trirc 
tuyen, phát huy hiu qua hot dng cüa Cng djch vii 
cong cUa tinh 

Phong Van hóa & 
Thông tin 

Các co quan, don vj; 
UBND các xA, thj 

trân 
NAm 2022 

Kinh phi 
thuông xuyên 

3.2 Rà soát, tái cu trñc quy trInh, din tr hoá mu don, 
t?i khai, ket qua giái quyet thu tue hành chInh 

Các co quan, don 
vj; UBND các xA, 

thi trn 

PhOng Van hóa & 
Thông tin 

NAm 2022 
Kinh phi 

thithng xuyên 

age 2 0 



Nhim vu Nhim vi cu th San phm Co quan chü trl Co quan phôi hçrp 
Thai gian 
thc hiên 

Kinh phi 
dir kin 

chInh trên môi 
truông din t1r 3.3 Kêt nôi cong djch vii cong tinh vâi djch vi cong 

quoc gia 
Phông Van hóa & 

Thông tin 

Các co quan, don vj; 
UBND cac xä, thj 

trân 
Näm 2022 

Kinh phi 
thung xuyên 

3.4 Trin khai xac thirc din ti'r, tài khoãn djnh danh din 
ti:r các giao djch TTHC trrc tuyn 

PhOng Van hóa & 
Thông tin, Cong 

an huyn 

Các co quan, don vj; 
UBND các xã, thj 

trn 
Näm 2022 

Kinh phi 
thixng xuyên 

4. Nâng cao sir hâi 
lông cüa ngithi dan 
và th ch(rc vâi viêc 
giãi quyt TTHC 

4.1 Du tu nâng co S& vt chit, Co S hi tang k5 
thut nhâm nâng cao chit hxçmg giãi quy& TTHC ti B 
phn mt ci:ra các cp và qua mOi tru&ng din tir 

Van phOng Huyn 
üy - HDND- 
UBND huyn 

UBND cap huyn, 
cap xa 

Nam 2022 
Kinh phi 

thuông xuyên 

4.2 Trin khai 1y kin dánh giá cüa ngi.rOi d 'a 
chilrc thirc hin giao djch TTHC. 

Các co quan, don 
vj; UBND các xâ, 

thj tr.n 

Van phOng Huyn üy 
HDND- UBND 

huyn 
Näm 2022 

Kinh phi 
thrnmg xuyên 

III Xây 
du'ng 

ChInh 
phü din 

tfr 

1. Tang cuông iirng 
diing cOng ngh 
thông tin vào hot 
dng cüa các co 
quan hành chInh 
nuóc huyn 

1.1 Ap diing h thng lam vic ti nhà, tir xa cüa CC co 
quan nhà nuOc. 

PhOng Van hóa - 
Thông tin 

Các don vj lien quan Näm 2022 
Kinh phi 

thu?mg xuyên 

1.2 Xây drng và áp ding h thng quãn 1 chit hrçng 
theo TCVN ISO 9001: 2015 trên phm vi toàn huyn 
theo mô hInh ISO diên ti:r 

Phông Kinh t - 
Ha t.ng 

Các don vj lien quan Hang näm 
Kinh phi chi 

thung xuyên 

2. liFng dung CNTT 
phiicviicáthânvã 

t chrc 

2.1 Nâng c.p Cng thông tin din tü cüa huyn dam bâo 
cung cp dy dü, chInh xác thông tin theo quy djnh 

PhOng Van hóa - 
Thông tin 

Các co quan, don vi 
trong huyn 

Näm 2022 
Kinh phi 

thiing xuyên 

2.2 Ap diing h théng thông tin giãi quyt thu titc hành 
chInh cüa tinh trên Co S hçp nht Cng Djch vii Cong 
và H thng thông tin mt cira din tCr d cung cp djch 
vii Cong trrc tuyn; hoàn thành vic tIch hap toàn b 
djch vii cong trirc tuyn mirc d 3, 4 len Cng Djch vu 
cong quoc gla; 

Phong Van hOa - 
Thông tin 

Các co quan, don vj; 
UBND các xA, thj 

trân 
Näm 2022 

Kinh phi 
thuO'ng xuyên 

2.3 Trin khai cac irng diing thanh toán diên tu, da dang 
hóa cac phuong thirc thanh toán không dung tin m.t 

PhOng Van boa - 
Thông tin 

Các don vj lien quan Hang näm 
Kinh phi chi 

thumg xuyên 
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Nhim vi,i Nhim viii ci th San phm Co quan chü trI Co quan phi hçrp 
Thô'i gian 
thtic hién 

Kinh phI 
di kien 

L.'-P I tU lctp, 9Udi1 1Y Va SU UIIIIB  L41 IUItidfl Uhf!  UdIUI U1(1! 

tir cüa Ca nhãn d thirc hin thu tiic hành chInh trên môi 
Phông Van hóa - 

Thông tin 

JJ(JH LLIUYCI! 

mon cUa huyn, cp Nàm 2022 
Kinh phi 

thir&ng xuyên 

2.5 Ap diing nn tang i'mg ding trén thit bj di dng h 
trçY ngui dan, doanh nghip; Trin khai nhin tin tir 
dng thông báo tInh hInh giãi quyt TTHC dn ngu?i 
dan và t chirc thiie hiên TTHC. 

PhOng Van hóa - 
Thông tin 

Các ca quan, dan vj; 
UBND các xa, thj 

trân 
Näm 2022 

Kinh phi 
thiRmg xuyên 

3. Phát trin dii 1iu 
so quôc gia 

3.1 Dy nhanh tin d trin khai các co s dii 1iu quc 
gia trên dja bàn huyn, cci sà dii 1iu chuyên ngành phçtc 
vii yeu cu quãn 1 nha nuâc di vri các ngành, linh vijc 
và h tra doanh nghip phát trin. 

Phông Van hóa - 
Thông tin 

Các cci quan, dan vj; 
UBND các xà, thi 

trân 
Näm 2022 

Kinh phi 
thir?mg xuyên 

3.2 Cp nht dy dii thông tin, cci sâ dii 1iu ciia các 
cong dan khi thrc hin các giao djch trrc tuyn 

PhOng Van hóa - 
Thông tin 

Các cci quan, dan v; 
UBND các xã, thj 

trân 
Nãm 2022 

Kinh phi 
thithng xuyên 

IV. Cãi 
each to 
chfrc b 

may 

1 Xây drng b may 
hành chinh tinh gçn, 
hoat dng hiu 1irc 
hiu qua 

1.1. Tip tic sp xp t chiic b may ben trong ciia các 
cci quan, dan v hành chInh xii 1 s hrgng lãnh dao dôi 
dir theo lô trInh cUa d an th%rc hin Nghj djnh s 
107/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 ciia ChInh phii 

Các cci quan, dciii 
vj 

Phông N)i vi Näm 2022 
Kinh phi 

thurng xuyên 

1.2 Tip tic kin toàn, sp xp, t chiic 1i các dan vj sx 
nghiêp cong lap; sap nhâp các don vj sir nghip cong l.p 
thuc các ngành, linh virc. Chuyn di các DVSNCL có 
dii diu kin sang tir chii hoàn toàn. 

Các cci quan, dan 
vj 

PhOng Ni vii Nãm 2022 
Kinh phi 

thurng xuyên 

2. Xãy dimg, hoàn 
thiên các van bàn 

ciia tinh ye tO chiic 
b may hành chInh 

nba nuOc 

2.1 Ban hành các van bàn quy djnh chiic näng, nhim 
vii, quyên han  ciia các cci quan, dan vj thuc UBND 
huyn theo quy dinh mâi ciia tinh; dng thri ban hành 
chiic nang, nhim vi quyn han  và cci câu tO chiic ciia 
các dcin vj sir nghip cong 1p  trirc thuc. 

Các cci quan, dcin 
. 

vi 
PhOng Ni vii Nãm 2022 

Kinh phi 
thumg xuyên 

2.2 Ban hành các van bàn quy pham pháp Iut lien quan 
dn phân cp, phân quyn ciia UBND huyn 

Các cci quan, don 
vi 

Các don vj lien quan Nãm 2022 
Kinh phi 

thithng xuyên 
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Nhim vçi Nhim viii ci th San phm Co quan chü trI Co quan phôi hçrp 
Thô'i gian 
thtrc hiên 

Kinh phi 
dir kin 

3. Hoàn thin t 
chüc b may chinh 
quyn dja phi.rcmg 

3.1 Xây drng k hoach,  d an, chiang trInh, hiiâng dn 
sp xp, kin toàn, t chiirc lai  dn vj hành chInh cp xä 
theo quy djnh cüa pháp luat 

Phông Nôi vu 
UBND cac xâ, thj 

trn 
Näm 2022 

Kinh phi 
thixông xuyên 

3.2. Trin khai k hoach sp xp các don vi hành chInh, 
thôn, xóm t dan ph dam bão theo dung quy djnh 

PhOng Ni vii UBND cp xã Nàm 2022 
Kinh phi 

thung xuyên 

1. Cong tác tuyn 
ding CC, VC 

1.1. Xây drng k hotch tuyn diing CC, VC theo biên 
ch duc giao trên co s d an vj tn vic lam 

Phông Ni vii 
Các co quan, don vj; 

UBND các xà, thj 
trãn 

Näm 2022 
Kinh phi 

thuông xuyên 

' 
1.2. To chüc tuyên ding canh  tranh dam bão dung quy 
trinh, thu tiic. 

Phông Nôi vii 
Các co quan, don vj; 

UBND Cac xã, thj 
trân 

Näm 2022 
Kinh phi 

thung xuyên 

2. Vj trI vic lam 

Trin khai rà soát, süa di, b sung, hoàn thin D an vj 
trI cho cong chirc, viên churc phü hçp vth cht'rc näng 
nhim vu, quyn han,  co câu t chirc, biên ch cüa cac 
co quan, don vj SNCL 

Phông Ni vu 
Các Co quan, don vj; 

UBND các xa, thj 
trân 

Nàm 2022 
Kinh phi 

thixOng xuyên 

3. Quãn 1 can b, 
cong chc, viên 
ChIC 

Triên khai Dê an So hóa, tao  1p co sâ d 1iu v can bô, 
cong chirc, viên chirc cüa huyn 

PhOng Ni vii 
Các co quan, don vj; 

UBND CáC xã, thj 
trân 

Nm 2022 
Kinh phi 

thiiing xuyên 

4. Tinh giãm biên 
the 

Thrc hin theo dung 1 trInh vic tinh giân biên ch theo 
quy djnh tai  Nghj djnh s 108/ND-CP ngày 20/11/20 14, 
Nghj djnh s 113/2018/ND-CP ngày 3 1/8/2018, Ngh 
djnh s 143/2020/ND-CP ngày 10/12/2020 cüa ChInh 
phü 

PhOngNi vu 
Các co quan, don v; 

UBND các xä, thj 
trn 

Näm 2022 
Kinh phi 

thu6ng xuyên 

5. Trin khai van 
ban chinh sách mói 
v tin liiang 

Trin khai thirc hin b nhim ngch, xp hang cho 
vien chüc giáng day trong các co s giáo diic mm non 
cong ltp, tiu hc cong lip,  trung h9c Co S Cong lip, 
trung h9c phô thông Cong 1p theo các Thông tu 
01/2021/TT- BGDDT, 02/2021/TT-BGDDT, 

Phông Nôi vu 

PhOng Giáo diic và 
Dào tao; Các co 
quan, don vj lien 

quan 

Näm 2022 
Kinh phi 

thixing xuyên 

03/2021/TT- BGDDT, 04/2021/TT-BGDDT ngày 
02/2/2021 cüa Bô giao dic va dào tao 
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Nhim viii Nhim vit cit th San phm Co quan chü trI Co quan phi hqp 
Thô'i gian 
thc hiên 

Kinh phi 
dir kin 

V. Cal 
cách 

côngvll 

6. Cong tác kim tra, 
giám sat, thi dua 
khen thi.thng trong 
cãi cách Cong vii 

6.1. Xây drng k hoach  kim tra cong tác CCHC, t 
chi'rc b may, quãn 1 và sr ding CC, VC tai  các Co 
quan chuyên mon cp huyn và cp xâ 

PhOng Ni vi 
Các co quan, dan vj; 

UBND cac xâ, thj 
tr.n 

Qüyl Nãm 
2022 

Kinh phi 
thu?mg xuyên 

6.2. T chrc kim tra cong vit, kim tra Cong tác CCHC 

tai  cac co quan chuyên mon cp huyn, UBND cp xã 
PhOng Ni vii 

Các Co quan, dan vj; 
UBND các xã, thj 

trân 

Qilty I, II 
Näm 2022 

Kinh phi 
thi.thng xuyên 

6.3. Th?c hin nghiêm v k 1ut, k cuang cong vii 
hành chInh, van hóa cong vii. Xir 1 nghiêm các trtx&ng 
hcp vi pham 

Phông Nôi vii 
Các Ca quan, dan vj; 

UBND các xA, thj 
trn 

Näm 2022 
Kinh phi 

thithng xuyên 

7.Dàotao,bi 
thro'ng can b, cong 
chrc, viên chirc nhà 

nuac 6 huyn 

7.1. K hoach dào tao,  bi dumg can b, Cong chiirc, 
viên chiirc huyn näm 2022 

PhOng Ni vi1 
Các co quan, dan vj; 

UBND các xã, thj 
trân 

Näm 2022 
Kinh phi dào 

tao bi dixang 
7.2. Ma các 1 bi dung k näng, kin thc chuyên 
mon nghip vii cho CB, CC, VC 

PhOng Nôi vu 
Các ca quan, don vj; 

UBND the xã, thj 
trân 

Nàm 2022 

7.3. T chüc t.p hun cho di ngü cong chirc, viên chrc 
lam viêc tai B phn mt cia cap huyên, cap xã triên . . 
khai thirc hin vic giãi quyêt TTHC trên môi tnrng 
din tü, các van ban mai v cong tác CCHC 

PhOng Ni vii 

Van phOng Huyn üy• 
HDND- UBND 

huyn, phông Van 
hóa - thông tin 

Näm 2022 
Kinh phi dào 

tao bi duàng 

7.4. Huàng dn các dan vj cp nht vão H thng theo 
dOi, giám sat dánh giá viêc giãi quyt TTHC trên Cng 
Djch vi cOng quc gia. 

PhOng Van hóa - 
thông tin 

Các ca quan, dan vj; 
UBND các xä, thj 

trân 
Näm 2022 

Kinh phi 
thumg xuyên 

8. Cong tác can b 

8.1. Trin khai các ni dung v luân chuyn, diu dng, 
b nhim, b nhiêm lai, nghi him,.. .cho can b, cOng 
chirc theo dung quy djnh 

Phông Nôi vu 
Các co quan, dan vj 

lien quan 
Näm 2022 

Kinh phi 
thu?yng xuyên 

8.2. Danh gia, phân loai Can bô, cOng chrc, viên chirc Phông Nôi vii 
Các co quan, don vj; 

UBND cac xã, thj 
trân 

QuIV 
Näm 2022 

Kinh phi 
thuang xuyên 
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Nhim vii Nhim viii ci th San phm Co quan chü trI Co quan phi hçrp 
Thôi gian 
thc hién 

Kinh phi 
dir kin 

9. Cong tác thi dna 
khen thuâng 

9.1. Xây drng k hoch, hixâng dn phong trào thi dua 
thrc hin k' 1ut, kr cuung, van hóa Cong sO trong các 
co quan hành chInh nba niiâc 

Phông Ni vii 
Các co quan, don vj; 

UBND cac xã, thj 
trn 

Qu I Näm 
2022 

Kinh phi 
thu&ng xuyên 

9.2. T chirc chm dim thi dna phong trào thi dna thirc 
hiên k luât, k clxong, van hóa cong s trong các co 
quan hành chInh nhà nuàc 

Phông Ni vii 
Các Co quan, don v; 

UBND các xa, thj 
trn 

Qu II Nãm 
2022 

Kinh phi 
thir&ng xuyên 

VI. Cal 
each Tui 

chInh 
cong 

1. Dy manh thi.rc 
hiên tái co can 
doanh nghip nhà 
nrnfic và di mth co 
chê quãn 1)" VOn nba 
nuâc du 
doanh nghip. 

1.1 T chirc trin khai hiu qua Lut Quãn 1, sir diing 
vn nhà nrnc du tu vào san xut, kinh doanh tui doanh 
nghip; tang cu&ng kim tra, giám sat vic quãn 1, sü 
diing vn nhà nuc ti cac doanh nghip nhà nuc và 
doanh nghip có vn nhà nuàc 

Phông Tài chInh Các don vj lien quan Näm 2022 
Kinh phi 

thng xuyên 

1.2 Triên khai thirc hin Quyet djnh s 22/2021/QD-TTg 
ngày 02/7/2021 cüa Thu tuàng ChInh phU v tiêu chI 
phân loai doanh nghip nhà nixâc, doanh nghip có vn 
nhà nuâc thirc hin chuyn di s hüu, sp xp 'ai, thoái 
vn giai don 202 1-2025. 

Phàng Tài chInh Các don vj lien quan 

Näm 2022 

näm tip 
theo 

i<in phi 
thung xuyên 

2. Kiêm tra ye tài 
chInh - ngân sách 
hang näm 

2.1. Xây dirng K hoach thanh tra, kim tra v tài chInh, 
ngân sách 

PhOng Tài chinh Các don vj lien quan Näm 2022 
Kinh phi 

thix&ng xuyên 

2.2 ThiIC hin cac cuc thanh tra v tài chinh - ngân sách 
hang näm trong do 1ng ghép ni dung cong tác phOng 
chng tham nhUng và cong khai, minh bach; viêc thuc 
hin tiêu chun, djnh muc, ch d; vic quãn 1 va sü 
diing ngân sách nha ni.rOc Va tài san cong 

Phông Tài chInh Các don vj lien quan Näm 2022 
Kinh phi 

thuông xuyên 

1. Dánh giá, chm 
dim Chi st CCHC 

1.1. Tir dánh giá, châm dim va diu tra sir hài lông cüa 
nguôi dan, t chirc va diu tra XHH Xác djnh Chi s 
CCHC hang näm cüa huyn nãm 2021 theo huàng dn 
cüaSâNôivu 

Phông Ni vii 
Các co quan, don VI 

lien quan 

Theo huâng 
dn cüa S 

Nôi vu 

Kinh phi 
CCHC 

1.2 Diu chinh, b sung và duy trI thrc hin B Chi s 
theo dOi, dánh giá kt qua thrc hin cOng tác CCHC cüa 
cac co quan, don vj và UBND các xã, thi trn trên dja 
bànhuyn 

PhOng Nôi vu 
Các co quan, don vj; 

UBND các xa, thj 
trân 

Qu IV- 
Näm 2022 

Kinh phi 
CCHC 



Nhim vii Nhim vu ciii th San phm Co quan chü trI Co quan phi hçrp 
Thô'i gian 
thirc hiên 

Kinh phI 
du kien 

VII. Chi 
s CCHC 

lanAi £'Jt.. 

1.3. Th.m djnh kt qua, cong b kt qua xác djnh Chi s6 
CCHC näm 2022 cüa các xã, thj trn trên dja bàn huyn 

Phông Ni vii 
HOi dng th.m djnh 

chi s CCHC 
Qu IV 

näm 2022 
Kinh phi 
CCHC 

1.4 Ti chirc diu tra do li.r&ng s1r hài lông cUa ngu?yi dan 
va t chüc di vâi sir phiic v1t cüa co quan hành chInh 
nhà nithc trên dia bàn huyn 

Phông Nôi v11 

Các Ca quan, don vj; 
UBND các xã, thj 

trtn 
Näm 2022 

Kinh phi 
CCHC 

2. Nâng cao chit 
lixçcng hott dng cüa 
B phn mt ci'ra 

Trin khai Nghj djnh s 107/2021/ND-CP cüa Chinh 
phU ngày 06/12/202 1 sira di, b sung mt s diu cüa 
Nghj djnh 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cUa ChInh 
phñ v thlAtc hin co ch mt cra, mt cra lien thông 
trong giài quyt TTHC 

Van phOng 
HDND-UBND 

Các co quan, don vj 
UBND các xã, thj 

trân 
Näm 2022 

Kinh phi 
thumg xuyên 
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