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Phụ lục  

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 

 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện) 

 

 

STT Danh mục các hoạt động Kết quả/ Sản phẩm Chủ trì Phối hợp Thời gian 
Ghi 

chú 

I 
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

CCHC 
     

1 

 

Tổ chức đánh giá, thẩm định, công bố Chỉ số 

CCHC năm 2023 của UBND các xã, thị trấn 

 

- Quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm 

định 

- Quyết định công 

bố 

- Báo cáo kết quả 

Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

- Quyết định thành 

lập Hội đồng (tháng 

11/2023); 

- Quyết định công 

bố và báo cáo kết 

quả (tháng 01/2024); 

- Tổ chức Hội nghị 

công bố (tháng 

01/2024) 

 

2 
Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023 

- Kế hoạch của 

UBND; 

- Báo cáo kết quả 

theo quy định 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

- Kế hoạch (tháng 

02/2023) 

- Báo cáo (tháng 

12/2023) 

 

3 

Tổ chức thẩm định, đánh giá mức độ mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND huyện 

- Quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm 

định 

- Quyết định của 

UBND 

- Báo cáo kết quả 

Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

- Quyết định thành 

lập Hội đồng (tháng 

12/2023); 

- Quyết định công 

bố và báo cáo kết 

quả (tháng 12/2023) 

 

4 
Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị 

và Hành chính công năm 2023 

- Kế hoạch năm 

2023 của UBND 
Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Kế hoạch năm 2023 

(tháng 02/2023) 
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5 
Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành 

chính năm 2023 

Quyết định của 

UBND; báo cáo kết 

quả kiểm tra; văn 

bản chấn chỉnh của 

Chủ tịch UBND 

huyện 

Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

- Quyết định (tháng 

02/2023) 

- Báo cáo (tháng 

12/2023) 

- Văn bản chấn 

chỉnh (tháng 

12/2023) 

 

6 
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 

năm 2023 

- Kế hoạch của 

UBND; 

- Báo cáo (lồng ghép 

với Báo cáo CCHC 

năm 2022) 

Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Kế hoạch (tháng 

01/2023) 
 

7 
Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh, 

UBND tỉnh giao 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Báo cáo kết quả 

(tháng 12/2023) 
 

8 

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong Chỉ số CCHC năm 2022 và nâng cao 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 

Báo cáo của Chủ 

tịch UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Báo cáo sau khi 

BCĐ CCHC của 

tỉnh tổ chức Hội 

nghị công bố 

 

9 

Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (DDCI) năm 2022; nhiệm vụ,  giải 

pháp nâng cao nâng cao Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (DDCI) năm 2023 

Báo cáo của Chủ 

tịch UBND huyện 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Báo cáo sau khi 

UBND tỉnh công bố 
 

10 
Sửa đổi, bổ sung phần mềm theo dõi, đánh giá 

Chỉ số CCHC đối với các xã, thị trấn 

Phần mềm được sửa 

đổi, bổ sung và đưa 

vào sử dụng 

Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Tháng 10/2023  

11 

Xây dựng, triển khai Quyết định quy định về 

tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách  

hành chính năm 2023 của UBND các xã, thị 

trấn  

- Quyết định của Chủ 

tịch UBND huyện; 

- Công văn hướng 

dẫn. 

Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

- Ban hành Quyết 

định (Quý III/2023); 

Công văn hướng dẫn 

(Quý IV/2023) 

 

12 
Chủ tịch UBND huyện đối thoại, tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp, định kỳ 2 lần/ năm (6 

- Văn bản chỉ đạo 

của UBND huyện; 

Phòng Tài 

chính – Kế 

Hội doanh nghiệp 

huyện; Các 

01 năm 2 lần (6 

tháng/lần) 
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tháng 01 lần) - Thông báo kết luận 

của Chủ tịch UBND 

huyện. 

hoạch phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

13 
Kế hoạch cải cách hành chính huyện Phù Yên 

năm 2023 

Kế hoạch của 

UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Tháng 01/2023  

II CẢI CÁCH THỂ CHẾ      

1 

Ban hành Kế hoạch của UBND huyện và thực 

hiện về hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 – 

2023  

- Kế hoạch của 

UBND huyện; 

- Báo cáo kết quả 

theo quy định. 

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, ban, 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

Sau khi có văn bản 

chỉ đạo của Sở Tư 

pháp 

 

2 

Ban hành Kế hoạch của UBND huyện thực 

hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn 

bản QPPL năm 2023. 

- Kế hoạch của 

UBND huyện; 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy 

định. 

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, ban, 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

- Ban hành kế hoạch 

tháng 01/2023; 

- Báo cáo lần 1 

(tháng 11/2023). 

 

3 

Ban hành Quyết định công bố danh mục các 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và 

UBND huyện ban hành đã hết hiệu lực đến 

31/12/2022 

Quyết định của Chủ 

tịch UBND huyện 
Phòng Tư pháp 

Cơ quan, ban, 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

Tháng 01/2023 

 

4 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật các lĩnh vực trọng tâm, của huyện 

năm 2023 

- Kế hoạch của 

UBND huyện; 

- Quyết định thành 

lập đoàn kiểm tra; 

các thông báo kết 

luận kiểm tra. 

- Kế hoạch khảo sát; 

báo cáo kết quả 

khảo sát; 

- Báo cáo kết quả 

theo dõi thi hành 

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

- Ban hành kế hoạch 

(tháng 01/2023); 

- Báo cáo (tháng 

12/2023). 
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pháp luật của huyện. 

5 
Ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 

- Kế hoạch của 

UBND huyện; 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện. 

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

- Ban hành kế hoạch 

(tháng 01/2023); 

- Báo cáo (tháng 

6/2023); 

- Báo cáo (tháng 

11/2023). 

 

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH      

1 

Ban hành và triển khai thực hiện đảm bảo tiến 

độ, chất lượng Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2023 

Kế hoạch của 

UBND huyện; 

Báo cáo kết quả thực 

hiện. 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

- Ban hành kế hoạch 

tháng 01/2023 

- Báo cáo Quý I 

trước ngày 20/3; 

Báo cáo Quý II 

trước ngày 20/6; 

Báo cáo Quý III 

trước ngày 20/9; 

Báo cáo năm 2023 

trước ngày 20/12 

 

2 

Đề nghị các đơn vị ngành dọc đưa TTHC 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã 

Công văn đề nghị 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

Thực hiện khi có 

Quyết định phê 

duyệt danh mục 

TTHC của tỉnh 

 

3 

Công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời Bộ 

TTHC mới do UBND tỉnh ban hành trên Cổng 

thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện 

tử các xã, thị trấn, Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả 

Các quyết định công 

bố TTHC mới của 

tỉnh 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

Ngay khi có Quyết 

định công bố TTHC 

mới của UBND tỉnh 
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4 

Công khai đầy đủ về tiến độ, kết quả giải 

quyết hồ sơ TTHC trên Cổng thông tin điện 

tử/Cổng dịch vụ hành công/Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả huyện 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

Báo cáo định kỳ 

hàng quý, 6 tháng, 

năm 2023 theo quy 

định 

 

5 

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ; Thông số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ; Nghị quyết số 35/NQ-CP và các nghị 

quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, giấy tờ công dân; Chỉ thị số 

30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết 

thủ tục hành chính tại các Bộ, Ngành, địa 

phương 

Báo cáo kết quả 

triển khai 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Tháng 12/2023 

 

6 
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính 

- Văn bản trả lời 

phản ánh, kiến nghị; 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 

Văn phòng 

HĐND -

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

Khi có phản ánh, 

kiến nghị của tổ 

chức, công dân 

 

7 

Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá 

nhân trong trường hợp cơ quan giải quyết hồ 

sơ  để quá hạn 

Văn bản xin lỗi 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả; các cơ 

quan, đơn vị 

Các cơ quan, đơn 

vị 

Khi có hồ sơ quá 

hạn 

 

8 
Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch với tổ chức, 

cá nhân về TTHC 
Kế hoạch; Báo cáo 

Văn phòng 

HĐND -

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

Tháng 6 và tháng 

10/2023 

 

9 

Ban hành và triển khai thực hiện đảm bảo tiến 

độ, chất lượng Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2023 

Kế hoạch của 

UBND huyện; 

Báo cáo kết quả thực 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

- Ban hành kế hoạch 

tháng 01/2023 

- Báo cáo Quý I 
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hiện. trước ngày 20/3; 

Báo cáo Quý II 

trước ngày 20/6; 

Báo cáo Quý III 

trước ngày 20/9; 

Báo cáo năm 2023 

trước ngày 20/12 

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC     

1 
Thực hiện số lượng biên chế công chức trong 

cơ quan theo Quyết định giao của UBND tỉnh 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện 
Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Quý IV/2023  

2 

Thực hiện số lượng người làm việc trong đơn 

vị sự nghiệp công lập theo Quyết định giao 

của UBND tỉnh 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện 
Phòng Nội vụ 

Các đơn vị sự 

nghiệp công lập, 

các cơ quan có 

liên quan 

Quý IV/2023  

3 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án mở rộng 

thị trấn, điều chỉnh địa giới một số đơn vị 

hành chính cấp xã trên địa bàn huyện 

- Văn bản phối hợp 

Phòng Nội vụ, 

Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng 

Các phòng, ban, 

ngành, UBND  thị 

trấn, xã Quang 

Huy, Huy Bắc, 

Huy Hạ, Suối Tọ 

Quý I, II, III/2023  

4 Thực hiện tinh giản biên chế năm 2023 
Tờ trình của UBND 

huyện 
Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 

thị trấn 

Quý II/2023 

 

V CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ      

1 
Tổ chức xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp; công chức các xã, thị trấn  

- Kế hoạch; 

- Thông báo tuyên 

dụng; 

- Danh sách thí sinh 

đủ điều kiện dự thi; 

- Thông báo danh 

Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn 

vị 
Trong năm 2023  
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mục tài liệu ôn thi; 

- Quyết định thành 

lập Hội đồng tuyển 

dụng; 

- Đề thi; 

- Thông báo kết quả 

thi; 

- Quyết định tuyển 

dụng; 

- Báo cáo công tác 

tuyển dụng 

2 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2023  

- Công văn đăng ký 

chỉ tiêu 

- Báo cáo kết quả 

theo quy định 

Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn, 

các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Công văn tháng 

9/2022 

- Báo cáo kết quả  

tháng 12/2023 

 

3 
Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị 

trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

- Kế hoạch 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn 

vị 

- Kế hoạch trong 

tháng 01/2023; 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện tháng 

11/2023 

 

4 

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, 

công chức, viên chức theo quy định của pháp 

luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

- Các văn bản có 

liên quan; 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện. 

Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn 

vị 
Quý IV/2023  

5 
Kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

- Lồng ghép với Kế 

hoạch kiểm tra 

CCHC của UBND 

huyện; 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Quý III/2023  
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6 

Phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng 

cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức chuyên trách thực hiện công tác cải 

cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-

2025” 

Văn bản chỉ đạo 

thực hiện 
Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

Khi có văn bản yêu 

cầu của tỉnh 

 

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG      

1 
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nguồn kinh phí được cấp 

Văn bản chỉ đạo 

thực hiện 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị 

Thường xuyên trong 

năm 2023 

 

2 
Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước 

Báo cáo thực hiện 

giải ngân kế hoạch 

đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

Báo cáo xong trước 

ngày 31/12 
 

3 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

quản lý, sử dụng tài sản công 

 

Sổ tài sản S-24 của 

đơn vị; Quy chế quản 

lý, sử dụng tài sản; 

Biên bản kiểm tra 

công vụ lồng ghép 

kiểm tra tài sản công 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND các 

xã, thị trấn; các cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

Quý IV/2023  

4 

Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán nhà nước về công tác tài chính 

(nếu có) 

- Kế hoạch khắc 

phục; 

- Báo cáo khắc phục 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

- Kế hoạch khắc 

phục: ban hành ngay 

khi có KL của thanh 

tra, kiểm tra, kiểm 

toán nhà nước; 

- Báo cáo khắc 

phục: Trong tháng 

12/2023 

 

5 
Thực hiện công khai tài chính tại các cơ quan, 

đơn vị 

Quyết định công 

khai tài chính; 

- Báo cáo công khai 

Quyết toán năm 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 

- Quyết định công 

khai Quyết toán năm 

2022 thực hiện trong 

tháng 7/2023; 
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2022 và công khai 

dự toán năm 2023 

- Báo cáo công khai 

dự toán ngân sách 

Quý I/2023 (trong 

tháng 4/2023); Báo 

cáo công khai  dự 

toán ngân sách 6 

tháng đầu năm 

(trong tháng 

7/2023); Báo cáo 

công khai dự toán 

ngân sách quý III 

(trong tháng 

10/2023) 

6 
Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách 

năm 2024 

Quyết định của 

UBND huyện 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Tháng 12/2023  

7 
Quyết định ban hành Quy định về quản lý, 

điều hành ngân sách huyện năm 2024 

Quyết định của 

UBND huyện 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Tháng 12/2023  

8 
Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2024 

Chỉ thị của UBND 

huyện 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Tháng 12/2023  

VII XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ    

1 
Kế hoạch chuyển đổi số huyện Phù Yên năm 

2023 

Kế hoạch của 

UBND huyện 

Phòng Văn hoá 

và Thông tin 

Các cơ quan, đơn 

vị cấp huyện; 

UBND các xã, thị 

trấn 

Quý I/2023  

2 

Công văn đôn đốc thực hiện việc ký số, gửi 

nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên 

môi trường điện tử tại các cấp chính quyền, 

chậm nhất ngày 30/11/2023 phải hoàn thành 

Công văn của 

UBND huyện 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

Các cơ quan, đơn 

vị cấp huyện; 

UBND các xã, thị 

trấn 

Tháng 01/2023  
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việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại 

chính quyền cấp xã theo quy định tại Nghị 

quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của 

Chính phủ 

3 
Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh 

của huyện 
Triển khai xây dựng 

Phòng Văn hoá 

và Thông tin 

Các cơ quan, đơn 

vị cấp huyện; 

UBND các xã, thị 

trấn 

Quý III năm 2023  

4 

Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng từ bản 

giấy sang bản điện tử để lưu trữ, bảo quản lâu 

dài phục vụ cho việc tra cứu, tiếp cận, chia sẻ 

các thông tin về hồ sơ giải quyết TTHC trong 

các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng 70%, 60%, 

55% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử theo quy định Điều 25, khoản 

3, Điều 27 Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ 

Báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện, 

Phòng Văn hóa 

hóa thông tin 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Năm 2023  

5 

Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy 

tờ, kết quả giải quyết TTHC tại các Bộ phận 

Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã 

theo tỷ lệ tăng tối thiểu 30% cho trừ các xã 

vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn huyện 

Báo cáo kết quả theo 

quy định 

Phòng, ban, 

ngành huyện; 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện; Phòng 

Văn hóa – Thông 

tin; các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm 2023  

6 
Chuẩn hóa việc xây dựng quy trình nội bộ, 

quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Các cơ quan, đơn 

vị 
Thường xuyên  



11 

 

huyện 

7 

Triển khai cung cấp dịch vụ công thiết yếu 

theo Đề án 06/CP cho các xã, thị trấn trên 

Cổng dịch vụ công tỉnh, tích hợp với cổng 

dịch vụ công quốc gia 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 

Phòng Văn hóa 

– Thông tin, 

Phòng Tư pháp 

UBND các xã, thị 

trấn Quý III, IV/2023  

VIII 
TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
     

1 

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách năm 2024 

Chỉ thị của Chủ tịch 

UBND huyện 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các phòng, ban, 

ngành; UBND 

các xã, thị trấn 

Tháng 6/2023  

2 
Văn bản chỉ đạo triển khai tăng cường công 

tác thu ngân sách huyện năm 2023 
Văn bản chỉ đạo 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Thường xuyên  

3 
Văn bản chỉ đạo điều hành ngân sách nhà 

nước hàng quý, năm 2023 
Văn bản chỉ đạo 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Thường xuyên  

4 
Quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

Quyết định của 

UBND huyện 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Thường xuyên  
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