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S: 78/KH-UBND Xuán Tru'ô'ng, ngày 20 tháng 9 nàm 2021 

KE HOACH 
Day minh thirc hin, nãng cao chi s Cãi cách hành chInh 

huyn Xuãn Truông giai Ion 2021-2025 

Thirc hin Ngh quyt s 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 cüa Ban Chp hành 
Dàng b tinh ye day manh  cài cách hành chInh, nâng cao nãng 1irc cnh tranh, xiiic 
tiên dâu tu giai dotn 202 1-2025. Can cir kêt qua chi so dánh giá näm 2020 cüa 
UBNID tinh dôi vi huyn Xuân Tnn'mg, UBND huyn ban hành Kê hotch triên 
khai các giãi pháp nhãm nâng cao chi so Cãi cách hành chInh huyn giai doan 2021-
2025 nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU: 

1. Muc dIch: 

- Tip tc quán trit chü tru'ang, duông lôi ciia Bang ye dy mnh cãi cách 
hành chInh; tp trung xay drng, triên khai dông b vâ có hiu qua các mic tiêu, 
nhim vi trçng tam duçc quy dnh ti Chuang trInh tong the cài each hành chInh 
nba nithc giai don 202 1-2030. 

- Nâng cao các chi s cái CCHC nhm xây dirng nn hành chInh hin di, 
chuyên nghiêp, kST cuong, cong khai, minh bach; nâng cao nhn thirc, 
trách nhiêm cüa các cap, các ngành, cüa di ngü can b, cong chirc, viên chüc 
trong thirc hin cong tác CCHC, tr9ng tam là cài cách thu tiic hành chInh. 

- Tio sir chuyn bin mtnh m trong hin dai  hóa nn hành chInh theo 
huing chuyên nghiêp và hiu qua, dam bào tInh lien thông, dông b, thông nhât 
qua do to mOi tru'ông thun igi thu hiit các nguôn lirc cho dâu tu phát triên, thüc 
day phát triên kinh tê - xà hi cüa huyn. 

- Tip tuc thrc hiên viêc sp xp t cht'rc b may tinh gn, hiu hrc, hiu 
qua; tang curng k5' 1ut, k' cuong hành chInh và do dirc cOng v11, xây dçrng di 
ngU can b, cong chüc có trInh d, näng lirc, tInh chuyên nghip trong thirc thi 
cOng vi, nhât là cong chic trirc tiêp giài quyêt thu tic hành chinh. 

- Nâng cao mrc d hài lông cüa nguO'i dan, t chirc trong vic giài quyt thu 
tuc hành chInh, lay do lam môt trong nhU'ng tiêu chI dánh giá lugng hoat  dng cüa 
các co' quan, dan yj,  can bO,  cong chirc lien quan. 

- Trng bm9c nâng cao, duy trI bn vung và câi thin v thr xp hang Chi so 
CCHCcña huyn so vâi các huyn, thành phO; kjp thôi khäc phiic nhüng ton tai, 
han che näm 2020 cüa huyn. 

2. Yêu câu: 

- Các ca quan, dan vi, dja phuang xác dnh vic nâng cao Chi s CCHC là 
thuóc do quan trçng dánh giá hiu qua hoat  dng cña b may hành chInh nba nuc. 
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- Gn vic thi.rc hin các chi tiêu, giãi pháp nâng cao Chi s CCHC vâi chi 
tiêu nhim vii trong phát triên kinh tê - xä hi; dam bâo hiu qua, phU hcip vâi chirc 
näng, nhim vu, quyên han cüa t&ng ca quan, dan vj, dja phi.rang. 

- Xác dinh cu th trách nhim cüa tüng cá nhân, ca quan, dan vj, dja 
phuong, dc biêt là trách nhim cüa ngui dimg dâu trong vic thirc hin các 
nhim vii, giãi pháp dê nâng cao Chi so CCHC. 

- Nâng cao các Chi s câi cách hành chInh phâi dt rnic tiêu vi sr hài lông 
cüa ngithi dan, to chrc; darn bào dan chü, cOng k.hai, minh bach trong thirc hin 
CCHC. 

- Dim k& qua thirc hiên, nâng cao Chi s CCHC là tiêu chI quan tr9ng dê 
dánh giá, xêp loi cong tác cãi cách hành chInh, thi dna khen thu&ng cüa CaC Ca 
quan, dan vj, dja phuang. Vic diêu hành cong tác câi cách hành chInh dt 1oi tot 
và kêt qua mirc do hài lông cüa ngui dan dôi vâi sir phic V11 cüa Ca quan, dan v 
dtt m1rc trén 85% là mt trong nhitng tiêu chI bat buc dê dánh giá ngui dirng dâu 
cap üy, chInh quyên các cap hoàn thânh xuât sac nhim v1i. 

- Chü dng nghiên c1ru, sang tto, áp dicing nhu'ng sang kin, giâi pháp, cách 
lam mOi, day minh 1Ing ding cong ngh thông tin trong cãi cách hành chInh, tr9ng 
tam là cãi cách thu tuc hành chInh. 

II. MUC TIEU: 

1. Miic tiêu chung: 

Phn du dn nàm 2025, Chi s câi cách hành chInh, chi so hài lông cüa 
nguôi dan, tO chirc dOi vi si,r phiic viii cüa Ca quan hành chInh nhà mric huyn 
thuc nhóm khá trong bang xêp hang cña tinh. 

2. Muc tiêu cii the: 

+ Cong tác chi do, diu hành cài cách hành chInh dtt 100% dim ti da 

+ Xây dirng va t chüc thirc hin VBQPPL d?t  100% diem tOi da. 

+ Cái cách thu tiic hành chInh dt 90% dim, tang 19% so vOl näm 2020. 
Xay dmg h thông quàn i chat lucing theo TCVN ISO 9001:2015 cho 100% YTHC 
cap huyn, xã. 

+ Cái cách t chirc b may dat 85% dirn ti da, tang 2% so vOi närn 2020. 

+ Xây dirng và nâng cao chit 1ung di ngü can b, cOng chOc, viên chOc 
dt 100% diem tôi da, tang 3% so vOi närn 2020. 

+ Cal cách tài chinh cong dat 100% dim ti da, tang 15% so vOi näm 2020. 

+ Hiên dai hóa nn bath chInh dat 100% diem tôi da, tAng 5% so vOi nAm 
2020. 

* Chu tr9ng nâng cao tiêu chI câi cách thu tiic hành chInh: 

+ 100% thu tuc hành chInh thuc thm quyn giâi quyt cüa cap huyn, cap xA 
thrçc tiêp nhn và trã ket qua 0 b phn mt cra duc thirc hin trên cOng djch vi 
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cong cüa tinh theo quy djnh tti Ngh djnh s 61/2018/ND-CP ngày 21/6/2018 cüa 
Chinh phü ye thçrc hin co chê mt cfra, mt c1ra lien thông trong giãi quyêt 
TTHC. 

+ Thirc hin kirn tra dt xuât ye kêt qua giâi quy& thñ tjc hành chinh It 
nhât 03 cuc ti B phn tiêp nhn và trâ kêt qua cua CaC Co quan, don v, dja 
phuong. 

+ T 1 dch vii cOng giài quyêt trçrc tuyn tang It nht 10% so vó'i näm 2020. 

+ T' lê h so giãi quyt qua djch vi buu chinh cOng Ich tang It nht 10% so 
vói näm 2020. 

III. NHIM VIJ VA GIAI PHAP TRQNG TAM 

1. Cong tác cM do, diu hành 

- Xây dimg và trin khai k hoach Cong táC CCHC, kim tra cOng vu, hang 
nàm theo hInh thiirc: dinh và dt xuât, kiêm tra theo ehuyen dê; Ch11 tr9ng kiêm 
tra vic khäc phuc tOn tii, khuyêt diem dugC chi ra tr dç't kiêm tra tru'c; nhtng 
van dê ãnh hu0ng den kêt qua chi so CCHC cüa huyn. 

- Tang cuing thuc hiên thi dfla, khen thu&ng di vói CáC d xut, giâi pháp, 
sang kiên, eaCh lam mi trong CCHC mang li hiu qua, igi Ich thiêt thirc. 

2. Xãy th)'ng, t chüc thi•ic hin van ban QPPL 

- Tip tçic di mói, nâng cao chat lucng xay dirng, ban hành van ban quy 
phim pháp lut; triên khai các bin pháp the de to chirc thi hành pháp lut 
nghiêm minh, nâng cao thtrc chap hành pháp 1ut cüa cá nhân, to chirc. 

- Thirc hin rà soát quy trInh giãi quyêt cOng viC hành chInh trong ni b 
tiirng Ca quan, don vi; chili trong các cOng vic Co sir phôi hçip giüa the co quan, 
don vj; lap danh muc ho so cOng vic, xáe dnh rô quy trInh giãi quyêt. Thuèng 
xuyên kiêm soát, kiêm tra, giám sat vic thirc hin quy trInh tti thC co quan, don 
vi. 

- Tang cuông kim tra, rà soát van ban quy phtm pháp lut, kjp thi phát 
hin vâ xii 1 các quy djnh chông chéo, mâu thun, trái pháp luât, hét hiu 1irc hoc 
không con phü h9p. 

- Ban hành quy djnh và t chilrc trin khai có hiu qua cOng tác theo dOi, 
dánh giá tInh hInh thi hânh pháp 1ut hang nàm, thung xuyên kiêm tra vic thirc 
hin trách nhim quãn 1 nhà nmc trong cOng tác tO chiic thi hânh pháp lut. 

3. Cãi each thu tue hành chInh 

- Tang cung trách nhim cilia ngui diing du co quan, don vj trong cãi 
each TTHC và giãi quyêt TTHC; dánh giá mire d hoan thành nhim vi cilia nguôi 
dung dâu co quan, don vj trong cãi each TTHC. 

- Thc hin ra soát, don gian hóa TTHC, Ct giám chi phi, tuân thu quy trInh 
giâi quyet TTHC, dc bit trong mt so linh virc nhu: Tài nguyen - Môi truô'ng, 
Dâu tu xây dirng, Lao dng - Thuong binh vâ Xã hi. 
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- Dam bão các TTHC duoc cong bô, cOng khai, thông tin tuyên truyên kjp 
thi, day dü, dung quy djnh cüa pháp lut. 

- Cp nht, theo dOi thuèng xuyen, kirn soát, tng hgp và cOng khai hang 
tháng két qua giài quyêt TTHC cüa các ca quan, don vj cap huyn, xã. 

- Phi hap vâi Sâ Nôi vu huóng din, t chüc tp hun, kiêm soát chat ch 
vic tuân thñ các quy djnh ye th?c hin co chê mt cüa, mt cira lien thông; vic 
tiêp nhn, xiir 1, giãi quyêt các phàn ánh, kiên nghj cüa Ca nhân, tO chic ye các quy 
djnh hành chInh, TTHC, tr9ng tam là các TTHC ye chi'ng thirc xác nhn, cap phép 
xay drng, cap giây chü'ng nhn quyên sir dung dat... 

- Di mâi vic thirc hin co ch mt cira, mt cra lien thông trong giài quyt 
TTHC theo hurng nâng cao chat hrqng phiic vli, tang cu?ing irng diing cong ngh 
thông tin trong giài quyêt TTHC, giàm thii gian di li, chi phi xã hi và to thutn 
igi cho ngiRi dan, doanh nghip. Triên khai thirc hin Kê hotch so 67/KH-UBND 
ngày 20/8/202 1 cüa UBND huyn ye dôi mi vic thirc hin co chê mt cüa, mt 
cüa lien thông trong giâi quyêt thu tiic hành chInh theo Quyêt djnh so 468/QD-TTg 
ngày 27/3/2021 cüa Tha tung ChInh phü; Kê hoach sO 86/KH-UBND ngày 
28/07/202 1 cüa UBND tinh Nam Djnh. 

- Thu?ng xuyên rà soát, cp nht b TTHC d xây dirng h thng quàn 1 
chat luçmg theo TCVN Iso 9001:2015 cho phü hap và dung quy djnh. 

4. Cal cách M chü'c bi may hành chInh nhà nu'o'c 

- Thirc hin nghiêm Nghj quy&t s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa BCH 
Trung ucrng Dãng khóa XII ye tiêp tiic dôi mâi h thông to chiic và quàn l, nâng 
cao chat luang cüa các don vj sr nghip cOng lip; Nghj djnh so 120/2020/ND-CP 
ngày 07/10/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye thành lip,  to chiirc laj, giài the don vj 
sr nghip cOng lQp. 

- Xây dirng D an vj trI vic lam theo Nghj djnh 62/2020/ND-CP ngày 
01/6/2020 ye vj trI vic lam và biên che cOng chirc, Nghj djnh 106/2020/ND-CP 
ngày 10/9/2020 ye vi trI viêc lam và so lu'ng ngui lam vic trong don vj sir 
nghip cong lap; sap xep to chirc b may theo Ng djnh sO 108/2020/ND-CP ngày 
14/9/2020, Nghi dinh sO 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020. 

- Tip tiic phân cp gn vói quyn han  và trách nhim, khuyn khIch sir chü 
dng, sang tao,  phát huy tInh tIch c1rc cüa cac cap, các ngành trong thixc hin quán 
1 nhà nuOc. 

- Thirc hin di rnii h thng t chc, nâng cao hiu qua hoat dng CaC Co 
quan, don vj, tr9ng tam là các linh virc: y te, giáo dçic, lao dng - thuong binh 
và xã hôi, khoa hoc và cong nghê, van hóa, the thao và du ljch, thông tin và truyen 
thông; xây dirng và nâng cao chat 1u'ng can b, cOng chuc, vien chü'c... 

- Xây dirng D an, K hoach Dào tobM dung nâng cao cht lugng can b, 
cong chüc, vien chirc, trong do t.p trung dôi mi ni dung, phuong pháp dào tao, 
bOi duO!ng, chü trçng dánh giá,  chat luçmg dào tao, bOi duOng theo ket qua dâu ra; 
cp nht kiên thuc lien quan den k näng giao tiêp, ung xCr; k näng tham muu, k 
näng xtr l tInh huOng. 
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- Nghiên cü'u xây di.rng quy trInh dánh giá, xp loai  can b, cong chirc, viên 
chüc hang tháng theo hung xác djnh rO kêt qua thirc hin nhim vii cong vic. 

5. Cãi cách tài chInh cong 

- Hoãn thãnh k hoach giãi ngän du tu vn ngãn sách nhà nuc hang nàm; 
giãi quyêt di't diem các kiên nghj sau thanh tra, kiêrn tra, kiêm toán nba nrnc ye tài 
chInh ngân sách. 

- Thirc hin phân b kinh phi hang nàm theo quy djnh lam Ca s cho vic 
giao quyên tir chü, tir chju trách nhim ye st'r ding biên chê và kinh phi hành chinh 
dôi vi các ca quail, don vj. 

- 100% các Ca quan, don vi thuc huyn thirc hin xây dmg Quy ch chi tiêu 
ni b và quãn 1 tài san cOng theo Nghj djnh so 16/201 5/ND-CP cüa Chinh Phü. 

6. Hiên dai hóa nén hành chinh 

- Khn trirong ban hành va trin khai chinh quyn din tier cüa tinh phiên bàn 
2.0 theo hung dan cüa B Thông tin truyên thông. Phát triên ha tang so, ha tang 
CNTT, ha tang dti 1iu,.. .kêt nôi lien thOng, dông b và thông nhât, phiic vi triên 
khai ChInh phñ din tir, xây dimg ChInh phü so. 

- Phát trin, nâng cao hiu qua giâi quyt djch v11 cOng tryc tuyên mirc d 3, 
mirc do 4 trên Cong dich vu cOng cüa tinh và tang t' 1 djch vi cOng dü diêu kin 
kêt nôi thành cong vôi Cong djch vi cOng Quôc gia. 

IV. CHE DO BAO CÁO 

Thrc hin theo ch d báo cáo djnh kS'  quy djnh tai  K hoach Cãi cách hành 
chinh hang nàm. 

V. KINH PHI 

Ngun kinh phi bào dam cho cong tác CCHC thuc K hoach  duçic b trI 
trong du' toán hang nàm theo phân cap ngân sách hin hành và các nguôn kinh phi 
hçp pháp khác theo quy djnh. 

VI. TO CHC THçC HIN 

1. Thu tru'ö'ng các Co.  quail, don vj; Chü tich  UBND các xã, thi trân. 

CAn cü các chi tiêu, nhim v11 cüa K hoach nay, theo chirc nAng, nhim vi 
Thu trithng các ca quan, don vj, Chü tjch UBND các xã, thj trân có trách nhirn 
tr1rc tiêp chi dao,  triên khai toân din Kê hoach CCHC, trong do tp trung vào các 
nhiêrn vu chü yêu sau: 

- TAng cu'ng trách nhim cüa ngu61 dü'ng du các ca quan, don vj trong 
vic thixc hin các chi sO CCHC; gAn kêt qua thirc hin nhim viii cãi cách hành 
chInh vâi cong tác thi dua khen thung và dánh giá, phân loai  kêt qua thixc hin 
nhim vii hang nAm cüa các tp the, cá nhân. 

- Xây dirng và ban hành co che theo dOi, giám sat chit chë vic t chuc thrc 
hin nhim vii cong tác cái cách hânh chinh. 
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- Nghiên ciru, rà soát, d nghi diu chinh, rut ngn th'ii gian giâi quyêt các 
thU tiic hành chInh thuôc linh vixc phii trách; cong khai day dU, chInh xác Va kjp 
thôi các thu tic hành chInh trên Cong TTDT, Trang thông tin din tU 

- Thung xuyên kim tra, giám sat vic thirc hin k 1ut, k cixang hành chInh 
cUa can bô, cong chUc, viên chirc tai  các Ca quan, dan vj, da phi.rang, nhât là b phn 
can bô, cOng chüc trixc tiêp thuc hin giãi quyêt thU tic hmh chInh cho ngui dan 
doanh nghip; xir l nghiêm các trumg hçip can b, cOng chirc có thai d nhUng nhiu... 

- Tang cuông each thUc truyn thông 2 chiu, có tuong tác vói nguôi dan; 
chi dan cách thirc, dja diem, hithng dan ngu?i dan xir l thông tin. Ngoài vic xay 
dirng và tO chirc thirc hin Kê hoch CCHC tai  ca quan, dan vi, ThU trithng các ca 
quan, don vj có trách nhiêm triên khai mt so ni dung, nhim vi cii the: 

1.1. Phông Ni vii huyn. 

- Tham rnuu UBND huyn ban hành K hoch CCHC giai don 2021-
2030, chuyên dê phát dng sang kiên ye cOng tác câi each hành chInh trên da bàn 
huyn giai don 202 1-2025 và tiên hành dánh giá, cong nhtn hang nàm. 

- Nâng cao k' luât, k' cuang hành chInh, do due cOng viii kêt hp vói tang 
cuông kiêrn tra cOng vii, xU l nghiêm các hành vi nhUng nhiêu, gay phiên 
ha trong giâi quyêt cong vic cUa can b, cOng chUc, viên chüc. 

- Djnh kS'  hang qu, chU trI, phi hçip vi các ca quan lien quan tiên hành tir 
dánh giá, phân loti cOng tác câi each hành chInh cUa huyn (theo tiêu chI cUa S& 
Nôi vii), qua do phát hin, chân chinh, khAc phiic kp thai nhUng htn ché, ton tai. 

- Djnh kS'  hang nàm, tham mu'u LJBND huyn kim diem dôi vói nhU'ng Ca 
quan, dan v, dja phuang chua thirc hin tot cOng tác cài each hành chInh. 

- ChU trI, ph& hçp vOi Van phông HDND&UBND huyn tang cuô'ng kirn 
tra dt xuat vic thirc hin cOng tác CCHC, vic giài quyêt thU tiic hành chInh tai 
B ph.n tiêp nhn và trá ket qua cap huyn, cap xã; dc bit dôi vâi linh virc 
TN&MT, Tài chInh, Tu pháp, LD-TB&XH là nhUng linh virc thuing xuyén phát 
sinh hO sa, TTHC. 

- Tip tic dy mnh sp xp t chUc b may các caquan, don vj theo tinh than 
Nghj quyêt sO 1 9-NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban chap hành Trung uang Dâng 
khóa XII ye tiêp tiic dOi mó'i he thông tO chiLrc và quán 1, nâng cao chat hrçmg cUa cac 
don vi sir nghip cOng Wp, Nghj djnh sO 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cUa 
ChInh phU. 

- T chuc dánh gia vic thrc hin phân cp quãn 1 nhà nuâc tren ti'sng linh 
vlrc; tham rnuu UBND huyn phân cap, Uy quyen dUng quy djnh, phU hçip vi tInh 
hInh thuc té. 

1.2. Van phông HDND&UBND huyn: 

- Thirc hin cac giái pháp nâng cao hiu qua hoat dng cUa COng thông tin 
din tU huyn; thi.thng xuyên däng tái cac van bàn, thông tin chi do tren COng 
thOng tin din tU theo quy djnh. 
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- Phi hçip Phông VH-TT huyn hung dn các dja phuong khai thác, s1r 
ding, nâng cao hiu qua hot dng cüa Trang thông tin din ti1 các xä, thj trân; sir 
diing k' so din tir, phân mêm quân 1 van bàn và diêu hành. 

- T.p trung chi do nâng cao hiu qua hoat dng cüa Trung tam giao dch 
hành chInh mt cira cap huyn, xã; nâng cao t' i ho so giãi quyêt TTHC müc d 
3,4 và lien thông. Djnh kr hang qu to chirc khão sat, lay kiên dánh giá sir hài 
lông cüa ngui dan, to chirc dôi vâi s1r phiic vii cüa Co quan, can b, cong chüc, 
viên chüc giài quyêt thu tçic hành chInh tai  Trung tam giao djch hành chInh mt 
cira cap huyn, xã, báo cáo UBND huyn. 

- Dy manh  cOng tác kim soát thu tiic hành chInh trên tt cà các linh 
virc. Theo dOi, dOn doe các Co quan, don vi, dja phuong trong vic tuân thu các 
quy djnh ye kiêm soát thu tuc hành chInh, quy trinh thirc hin TTHC. Thçrc hin rà 
soát cat giãm, don giàn hóa, rut ngän thñ gian thçrc hin các thu tiic hành chInh, 
nhât là các thu t%ic lien quan den thuê, dat dai, dâu tu, xay dirng, thrc hin chInh 
sách xâ hi, giây phép dü diêu kin kinh doanh... 

1.3. Phông Tài chInh - Kê hoich huyn: 

- Chu trI, phi hçp các co quan có lien quan tham muu, d xut UBND 
huyn thixc hin các nhim vi ye câi cách tài chInh cong. Theo dOi, tong hçp vic 
triên khai thi'c hin nhim vii ye cài cách tài chInh cong. 

- Rà soát, tham muu UBND huyn ban hânh Quyt djnh giao quyên tr chü 
dOi vâi 100% dan vj sir nghip trên dja bàn huyn theo Ngh djnh sO 60/2021/ND-
CP ngày 21/6/2021 cüa Chjnh phü quy djnh co chê ti1 chü tài chInh cüa don vj sx 
nghip cOng lip. 

-Phi hçip vi CáC CO quan lien quan thirc hin cOng khai các thông tin lien 
quan den doanh nghiêp nhu CáC quy hoach, kê hoch, thông tin dâu thâu,... tao  diêu 
kin thun lcyi, bInh dàng giüa CáC doanh nghip trong tiêp cn thông tin. 

1.4. Phông Van hóa - Thông tin huyn: 

- Chü trI tham muii UBND huyn ban hành D an, Kê hoach  thrc hin 
Chinh phü din t1r huyn; tiêp t1ic tang cung irng diing cOng ngh thông tin trong 
hoat dng cüa CáC Co quan hành chInh nhà nrn9c gan vth De an chuyên dôi so và 
qua trInh xây dçrng chInh quyên din ti.r. Gàn két chat chë, dông b, hiu qua gi&a 
cai cach hành chInh và cOng ngh thông tin, xem cong ngh thông tin là don bay 
chü chôt de dày rnanh  cong tác Caj cách hành chInh, nâng cao hiu 11rC, hiu qua 
quàn l nhà nuic. 

- Huâng dn các co quan, don v, dja phuong trong vic quàn l, 4n hành 
và sir diing hiu qua Trang thông tin din tir. PhOi hçip vâi Van phông 
HDND&UBND huyn trong viC quán l, duy trI và vn hành hoat  dng COng 
thông tin din tü cüa huyn, dam bào dáp ung nhu cau tiêp cn thông tin cüa ngui 
dan và doanh nghip nhanh chóng, day dü, chInh xác. 

- Djnh k' báo cáo tai  cuôc hop UBND huyn v kt qua dánh giá trên các 
ni dung: 
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+ Vic s1r dçing phn mm quàn 1 van bàn và diu hành cüa các cor quan, 
dan v, dja phuang. 

+ Vic sà diing chü k s trong k duyt van bàn cüa ngi.thi có thm quyn. 

+ Hiêu qua hoat dông cüa Cng TTDT huyn, Trang TTDT các xã, th trân. 

- Tang cthng thông tin, tuyên truyn v vic giâi quy& thu t11c hânh chInh 
m1rc d 3, 4 den ngui dan, doanh nghip; kêt nôi tat cà các thu ti,ic hành chInh 
thuc thâm quyên giâi quyêt cüa huyn, cüa các Ca quan, dan vj, các xã, th trân 
len Cong Dch vi cong quOc gia, Cong Djch v11 cong cüa tinh, Cong thông tin din 
tCr cüa huyn và ti các ca quan, dan vj darn bào thông nhât, dông b, thông suôt, 
dông nhât. 

- Tang cu&ng dào tao, bi duo'ng k näng cho can b chuyên trách Cong 
ngh thông tin trong các Ca quan nhà nuâc. 

- Dy manh  cong tác thông tin, tuyên truyn, ph bin v kt qua thirc hin 
cong tác cãi cách hành chInh den can b, cOng chrc, viên chüc, ngithi dan và 
doanh nghip. 

1.5. Phông Tu' pháp huyn: 

- Nâng cao cht luang xây dçrng van bàn quy phm pháp 1utt trong CCHC. 

- Chü tn, phi hçip CáC ca quan có lien quan tham muu, d xut UBND 
huyn thu'c hiên các nhiêm vu ye cãi cách the chê; theo dOi, tong hçrp vic triên 
khai thuc hiên nhiêm vu cài cách the chê. 

- T chirc trin khai thuc hiên và thung xuyên kim tra, rà soát, h thông 
hóa van bàn QPPL dam bão dung quy djnh cüa pháp lut. Theo dOi vic 
thirc hin các van bàn QPPL dã du'?c ban hành, dánh giá hiu 1irc hiu qua cüa van 
bàn QPPL trong các lTnh virc, ngành, thuc phirn vi quàn l nhà nithc. 

1.6. Phông Kinh tê - Ha tang huyn: 

- Chü trI, phi hap vi các ca quan, don vj, các xâ, th trân tham muu, dê 
xuât UBND huyên thrc hiên các nhim v1i ye h thông quàn i chat 1ung theo 
TCVN 9001:2015. 

- T chirc hrnng dan, trin khai và thu'ô'ng xuyên kim tra, rà soát, tong hçip, 
don dôc các ca quan dan vj, các xâ, thj trân trong thirc hin h thông quân I chat 
hxçng theo TCVN ISO 9001:2015. 

1.7. Các ca quan, don vj có lien quan theo chrc näng, nhim vv tang cu&ng 
phôi hçp triên khai thirc hin có hiu qua các nhirn vv CCHC cüa huyn vâ trong 
cci quan, dan vj. 

2. UBND các xä, thi trân: 

- Kin toàn bô phtn mt cira cp xã d tiêp nhn và trà ket qua giài 
quyêtdôi vó'i tat cà các thu tiic hành chInh thuc thâm quyên giài quyêt cUa cap xã 
cho to chü'c và cong dan theo quy djnh ti Nghj dnh sO 61/2018/ND-CP ngày 
21/6/2018 cüa ChInh phü ye thirc hin Co ché rnt cua, mt cfra lien thông trong 
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giãi quyt thu t%lc hành chInh. 100% TTHC giài quyt trên cong djch vi công, nâng 
cao t' lé müc do 3,4 và TTHC lien thông. Chü tich UBND các xä, th trân chju 
hoàn toàn trách nhim trong trithng hçip van con thu t1ic hành chInh thuc thâm 
quyên giãi quyêt cüa cap xã nhung chua dua vào tiêp nhtn và trâ kêt qua tai  b 
phn mOt  cüa. 

- Tang cumg cong tác tuyên truyn, ph bin các ni dung v chi s CCHC 
den ngui dan, doanh nghip. 

- Thirc hin cong khai theo quy dnh di vi quy hoch, k hoch sir dçing 
dat, các thông tin ye thu hOi dat, các khoàn thu, chi ngân sách cüa cap xã, danh 
sách h nghêo... dê nhân dan biêt, giám sat. 

- Giâi quyt kp th?yi các khiu nti, t cáo, kin nghj cüa cOng dan; gn 
nhim vii CCHC vi các phong trào xây dirng nông thôn mói, phong trào toàn dan 
báo v an ninh To quôc, các mô hInh tr quán... 

Trên day là K hotch dy mnh chi s cài each hành chInh huyn Xuân 
Tru&ng giai dotn 202 1-2025. Yêu câu các ca quan, dan vj, da phuang nghiêm t1ic 
triên khai thirc hin. Trong qua trInh to chirc thrc hin có nh&ng vuOng mac hoc 
de xuât can sira dôi, bô sung kjp thi báo cáo UBND huyn (qua Phông Ni vi 
huyn) dê xem xét, giái quyêt./ 

Noi nIiân: 
- SâNôi vu; 
- TT Huyn Uy, HDND, UBND huyn; 
- Các co quan, don vj Co lien quail; 
- UBND các xä, tlil trân; 
- Cong TTDT huyên; 
-Lu'u:VT,NV. 

IJng Ng9c Cu'ô'ng 
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