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Phụ lục 

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CỤ THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ……./KH-SGTVT ngày      /12/2021 của Sở Giao thông vận tải) 

 

STT Nhiệm 

vụ  

Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí dự 

kiến 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

Cải 

cách 

thể chế 

 1. Rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền quản lý, tham mưu 

cấp có thẩm quyền điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp 

1.1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, 

rà soát văn bản QPPL 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

Quý 

IV/2021 

Kinh phí 

thường xuyên 

1.2. Rà soát danh mục văn bản 

QPPL hết hiệu lực năm 2021, 2022 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

 

Năm 2022 
Kinh phí 

thường xuyên 

2. Tham mưu cho HĐND, 

UBND các văn bản quy 

phạm thuộc lĩnh vực giao 

thông vận tải 

Tờ trình, Dự thảo các văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của HĐND, UBND tỉnh 

Các phòng 

chuyên 

môn 

Văn phòng 

Sở 

Thường 

xuyên 

Kinh phí 

thường xuyên 

3. Công tác theo dõi thi 

hành pháp luật 

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật 

Bộ phận 

pháp chế 

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Quý 

I/2022 

Kinh phí 

thường xuyên 

Triển khai công tác theo dõi thi 

hành pháp luật 

Bộ phận 

pháp chế 

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

4. Công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Bộ phận 

pháp chế 

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Quý 

I/2022 

Kinh phí 

thường xuyên 

Triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Bộ phận 

pháp chế 

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

II Cải 

cách 

thủ tục 

1. Rà soát, cập nhật trình 

UBND tỉnh công bố thủ tục 

hành chính sau khi Bộ 

1.1. Xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2022  

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 

Thường 

xuyên 

Kinh phí 

thường xuyên 
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hành 

chính 

GTVT công bố 1.2. Rà soát trình UBND tỉnh công 

bố,  công khai TTHC mới, sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ, thay thế thuộc 

thẩm quyền của Sở 

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Thường 

xuyên 

Kinh phí 

thường xuyên 

1.3. Báo cáo tổng hợp kết quả rà 

soát, đánh giá, kiến nghị đơn giản 

hoá TTHC của Sở 

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

1.4. Công khai TTHC trên Trang 

thông tin điện tử của Sở, Cổng 

dịch vụ công của tỉnh, Trung tâm 

phục vụ hành chính công của tỉnh  

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Thường 

xuyên 

Kinh phí 

thường xuyên 

 

2. Nâng cao chất lượng thực 

hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông 

2.1. Nâng cao chất lượng phục vụ 

đội ngũ tiếp dân tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Thường 

xuyên 

Kinh phí 

thường xuyên 

2.2. Hoàn thiện xây dựng và kiểm 

soát chất lượng quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC 

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Thường 

xuyên 

Kinh phí 

thường xuyên 

III Cải 

cách tổ 

chức bộ 

máy 

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ 

máy các phòng chuyên môn 

và đơn vị sự nghiệp 

Các văn bản triển khai rà soát, sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ 

theo vị trí việc làm các phòng 

chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, 

phân bổ biên chế phù hợp với chức 

năng nhiệm vụ các phòng, ban 

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 
Thường 

xuyên 

Kinh phí 

thường xuyên 

IV 

  

 

 

Cải 

cách 

công vụ 

1. Công tác thanh tra, kiểm 

tra  

1.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra 

CCHC, tổ chức và hoạt động của 

các đơn vị trực thuộc Sở 

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 

Quý 

IV/2021 

Kinh phí 

thường xuyên 

1.2. Tổ chức kiểm tra tại các 

phòng, ban, đơn vị 

Văn phòng 

Sở  

Các phòng, 

ban, đơn vị 

Quý 

IV/2022 

Kinh phí 

thường xuyên 
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 2. Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ công chức, viên chức cơ 

quan  

2.1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ công chức, viên chức năm 

2022 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

2.2. Cử cán bộ tham gia các lớp 

bồi dưỡng cho cán bộ công chức, 

viên chức cơ quan 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

3. Công tác cán bộ Triển khai các nội dung về tuyển 

dụng, tiếp nhận, luân chuyển, điều 

động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ 

hưu… theo quy định 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

4. Đánh giá cán bộ Đánh giá, phân loại cán bộ công 

chức, viên chức năm 2022 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

V Cải 

cách tài 

chính 

công 

1. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp 
Phòng Kế 

hoạch tài 

chính 

Các đơn vị 

dự toán 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

2. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán về tài chính, ngân sách  

Phòng Kế 

hoạch tài 

chính 

Các đơn vị 

dự toán 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

 

VI 

Xây 

dựng 

và phát 

triển 

Chính 

phủ 

điện tử 

 

1. Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

hoạt động cơ quan 

1.1. Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin giai đoạn 2022 
Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Quý 

IV/2021 

Kinh phí 

thường xuyên 

1.2. Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị 

họp trực tuyến 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Quý 

IV/2021 

Kinh phí 

thường xuyên 

2. Ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ tổ chức 

2.1. Nâng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4, triển khai 

thanh toán trực tuyến, trả kết quả 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 
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và cá nhân bằng văn bản điện tử thuộc Sở 

2.2. Nâng cấp, bổ sung chuyên 

mục trên Trang thông tin điện tử  

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

3. Nâng cấp hệ thống quản 

lý chất lượng TCVN ISO 

9001:2015 

3.1. Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng TCVN 

ISO 9001:2015 năm 2022 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 

3.2. Triển khai việc duy trì và cải 

tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

TCVN ISO 9001:2015 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

thuộc Sở 

Năm 2022 Kinh phí 

thường xuyên 
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