
Phụ lục  

NHIỆM VỤ CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CCHC, CẢI CÁCH TTHC 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-SNV ngày    /8/2021 của Sở Nội vụ) 

ST

T 

Tên sản phẩm, 

nhiệm vụ 
Nội dung, yêu cầu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 Công tác chỉ đạo điều hành 

1.1 Kế hoạch CCHC 

- Ban hành Kế hoạch CCHC hàng năm. Nội dung kế hoạch: 

Phải xác định đầy đủ 6 nội dung CCHC theo quy định của 

Chính phủ; kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ trong Kế hoạch 

phải cụ thể, rõ trách nhiệm triển khai, chi tiết mốc thời gian 

hoàn thành trong năm. Thời gian ban hành: chậm nhất sau 

thời gian ban hành Kế hoạch CCHC năm của UBND tỉnh 15 

ngày. 

- Xây dựng báo cáo CCHC định ký quý, năm. Bảng thống kê 

số nhiệm vụ hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ đề ra theo kế 

hoạch CCHC năm: Tỷ lệ % thực hiện số nhiệm vụ hoặc sản 

phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ hoặc sản phẩm 

trong kế hoạch đạt từ 85% trở lên. Thời gian ban hành: Chậm 

nhất 31/12. 

Văn phòng Sở 

 

 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Đăng ký nhiệm vụ, xây 

dựng báo cáo gửi Văn 

phòng Sở tổng hợp) 

1.2 
Kiểm tra CCHC gắn 

với kiểm tra công vụ  

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC gắn với kiểm tra công 

vụ trong tháng 01 hàng năm. 

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Sở và tiến hành kiểm 

tra trên 30% số phòng, đơn vị trực thuộc (3 đơn vị trở lên). 

- Xây dựng các biên bản kiểm tra; báo cáo kết quả sau kiểm tra. 

- Báo cáo thống kê các tồn tại hạn chế sau kiểm tra; nêu rõ 

tiến độ thực hiện khắc phục những tồn tại hạn chế này trước 

ngày 31/12 hàng năm.  

Thanh tra Sở  

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Chuẩn bị các nội dung 

phục vụ kiểm tra, báo 

cáo kết quả xử lý sau 

kiểm tra (nếu có) 
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1.3 Tuyên truyền CCHC 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC: Từng nhiệm vụ 

trong kế hoạch phải cụ thể, xác định rõ kết quả/sản phẩm đầu 

ra, rõ trách nhiệm triển khai, chi tiết mốc thời gian hoàn thành 

trong năm. 

- Thực hiện tuyên truyền đủ 03 hình thức gồm: Trang thông 

tin điện tử; Hội nghị, cuộc họp có nội dung về CCHC. 

- Ngoài 3 hình thức trên, tổ chức cuộc thi; cuộc tọa đàm; in, 

phát hành tờ rơi, pano... tuyên truyền về CCHC. 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

1.4 

Sáng kiến hoặc giải 

pháp mới trong cải 

cách hành chính  

Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao việc đánh giá, chọn lọc các 

sáng kiến cải cách hành chính có hiệu quả cao, có thể áp dụng 

nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh tham gia cuộc thi "Tìm kiếm 

sáng kiến giải pháp CCHC" do tỉnh tổ chức của các tập thể, cá 

nhân trong cơ quan  

Văn phòng Sở 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Xây dựng, lựa chọn 

sáng kiến) 

1.5 

Thực hiện các nhiệm 

vụ được UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND giao 

Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao đúng và trước hạn. Định kỳ gửi báo cáo 6 tháng, 

năm để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp (Báo cáo 6 tháng 

trước 18/6; báo cáo năm trước 18/12) 

Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị trực 

thuộc gửi báo cáo kết 

quả về Văn phòng Sở 

(Báo cáo 6 tháng trong 

ngày 15/6; báo cáo năm 

trong ngày 15/12) 

1.6 

Thực hiện các nhiệm 

vụ được UBND tỉnh 

giao phân cấp cho 

các sở, ban, ngành 

qua theo dõi, phối 

hợp với các sở, ban, 

ngành chủ trì 

Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp theo văn bản đề nghị, yêu 

cầu của các sở, ban, ngành đảm bảo đúng và trước hạn. 
Văn phòng Sở 

 

 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 
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2 Cải cách thể chế 

2.1 

Xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) 

- Xây dựng Kế hoạch pháp chế hàng nằm (Nội dung đăng ký 

tham mưu văn bản QPPL). Tham mưu đảm bảo 100% VB 

QPPL tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành đúng tiến độ, 

quy trình ban hành. 

- Báo cáo kết quả xây dựng VBQPPL năm (Kèm theo tài liệu 

kiểm chứng: quy trình ban hành của từng VBQPPL gửi Sở Tư 

pháp theo văn bản yêu cầu). 

Thanh tra Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Đăng ký tham mưu 

VBQPPL; cung cấp đầy 

đủ quy trình ban hành 

VBQPPL gửi Thanh tra 

Sở tổng hợp) 

2.2 
Theo dõi thi hành 

pháp luật (TDTHPL) 

- Ban hành Kế hoạch TDTHPL. Nội dung kế hoạch: Phải xác 

định lĩnh vực trọng tâm có nhiều khó khăn, vướng mắc trong 

phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý và lĩnh vực nêu tại Kế 

hoạch chung của UBND tỉnh. Thời gian ban hành: Theo quy 

định tại Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh. 

- Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật (Thực hiện đầy 

đủ 03 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo 

đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ và các 

văn bản hướng dẫn): 

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

+ Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. 

+ Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. 

- Ban hành văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả 

TDTHPL theo thẩm quyền. 

Thanh tra Sở 

 

 

 

 

 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Thường xuyên rà 

soát, thu thập thông 

tin, kiểm tra tình hình 

TDTHPL lĩnh vực phụ 

trách) 

2.3 
Kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa VBQPPL 

- Ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL đầy đủ các nội dung và thời gian theo quy định. 

- Báo cáo kết quả xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL định kỳ 06 tháng và 01 năm theo văn bản yêu cầu 

của Sở Tư pháp (100% văn bản được kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa, có phiếu  kiểm tra theo mẫu Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP). 

Thanh tra Sở 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Thường xuyên kiểm 

tra, rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL theo 

lĩnh vực phụ trách) 
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3 Cải cách thủ tục hành chính 

3.1 Kiểm soát TTHC  

- Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC: Bảo đảm thời gian và 

xác định đầy đủ nội dung, nhiệm vụ theo quy định trong Kế 

hoạch kiểm soát TTHC hàng năm của UBND tỉnh. 

- Thực hiện việc kiểm soát TTHC, đề nghị UBND tỉnh đánh 

giá kết quả kiểm soát. 

- Rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian, hồ sơ, trình tự thủ tục 

hành chính. 

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC (báo 

cáo quý I trước ngày 20/3; quý II trước ngày 20/6; quý III trước 

ngày 20/9; quý IV trước ngày 20/12). Xây dựng danh mục 

TTHC liên thông các cấp gửi Văn phòng UBND khi có văn 

bản yêu cầu. 

Văn phòng Sở 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Thường xuyên, liên 

tục thực hiện rà soát, 

cắt giảm thời gian giải 

quyết TTHC, công 

việc; kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện TTHC 

đảm bảo 100% đúng 

và trước hạn) 

3.2 
Công bố, công khai 

TTHC  

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công 

bố TTHC hoặc Quyết định công bố danh mục TTHC theo 

đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ (Sau khi Bộ Nội vụ ban 

hành Quyết định công bố TTHC chậm nhất 3 tháng). 

- Công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Trang thông tin điện tử 

của Sở. 

- Công khai 100% hồ sơ TTHC về tiến độ, kết quả giải quyết 

lên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. 

- Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị 

(PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC. 

- Ban hành các văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý các PAKN 

của cá nhân, tổ chức đối với TTHC nếu có. 

- 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được 

tiếp nhận và trả kết quả giải tại Bộ phận Một cửa (hoặc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh).  

Văn phòng Sở 

Tổng hợp, cập 

nhật các văn bản 

mới, xây dựng 

các Biếu mẫu 

hướng dẫn các 

phòng, đơn vị 

thực hiện 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Thường xuyên rà 

soát, ngay sau khi Bộ 

Nội vụ ban hành 

TTHC lĩnh vực phụ 

trách tổng hợp nội 

dung đề xuất Văn 

phòng Sở tham mưu, 

ban hành TTHC của 

tỉnh. Xây dựng quy 

trình nội bộ, trả lời 

PAKN của tổ chức, cá 

nhân khi được yêu cầu 

đối với lĩnh vực phụ 

trách) 

4 Cải cách công vụ 
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4.1 

Sắp xếp tổ chức bộ 

máy và kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ 

của các các phòng 

chuyên môn 

- Thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, bảo đảm 

đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, 

UBND tỉnh.                                                                                                        

- Rà soát, ban hành quy chế làm việc của Sở. 

- Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp 

phòng thuộc Sở. 

- Khi có thay đổi về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu thì phải kịp thời rà soát, hoàn thiện Đề án (điều 

chỉnh) lại VTVL trình cấp có thẩm quyền xem xét. 

- Thực hiện đúng các quy định, rà soát, bổ sung, hoàn thiện 

việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho 

từng vị trí việc làm theo danh mục. Bố trí công chức đúng 

theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh 

nghề nghiệp ngạch viên chức tương ứng với từng vị trí.                                                  

- Ban hành các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh 

đạo cấp phòng, ban và tương đương đảm bảo đúng quy trình, 

tiêu chuẩn và cơ cấu số lượng theo quy định tại các văn bản 

hướng dẫn thi hành của Trung ương và của tỉnh. 

- Thống kê tổng số lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và tương 

đương được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm 

hàng năm.  

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 

số 59/2019/NĐ-Cp ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống 

tham nhũng. Báo cáo kết quả thực hiện. 

- Xây dựng báo cáo thống kê tổng số cán bộ, công chức, viên 

chức bị kỷ luật trong năm do vi phạm pháp luật trong quá 

trình thực thi công vụ, nêu rõ hình thức kỷ luật đối với từng 

cán bộ, công chức, viên chức (nếu có). 

Văn phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 
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4.2 
Đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức 

- Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. 

- Căn cứ vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ lãnh đạo để cử 

công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. 

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

hàng năm của cơ quan. 

Văn phòng Sở 

 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng) 

5 Cải cách tài chính công 

  

- Thực hiện đúng quy định về giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Chính phủ 

và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.  

-Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách khi có Kế luận 

Thanh tra, kiểm tra và yêu cầu xử lý của cơ quan có thẩm 

quyền. 

- Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính. 

- Ban hành quy định về quản lý tài sản công theo quy định của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Thực hiện Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý 

tài sản công. 

Văn phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Xây dựng dự toán 

kinh phí thực hiện gửi 

Văn phong Sở) 
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6 Hiện đại hóa nền hành chính 

6.1 Ứng dụng CNTT 

- Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm. 

- Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT theo yêu cầu của Sở Thông 

tin và Truyền thông.  

- Quán triệt, đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản, 

chữ ký số, thư điện tử công vụ: 100%, trừ văn bản mật. 

- Cung cấp, cập nhật thông tin thường xuyên trên Trang thông 

tin điện tử theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 

của Chính phủ Quy định. 

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC 

mức độ 3,4 tại Sở đạt trên 60% số hồ sơ TTHC. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện tiếp 

nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Đăng ký dự toán việc 

mua sắm, trang bị 

phần mềm CNTT để 

tổng hợp đưa vào kế 

hoạch CNTT. Quán 

triệt 100% công chức, 

viên chức sử dụng 

phần mềm QLVB, chữ 

ký số, thư điện tử công 

vụ, một cử điện tử. 

Hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân thực hiện TTHC 

mức độ 3,4, bưu chính 

công ích) 

6.2 

Công bố, duy trì, cáp 

dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng phù 

hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001  

- Rà soát, công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đúng quy 

định.  

- Thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ:  

+ Kiện toàn lại ban chỉ đạo khi có thay đổi nhân sự. 

+ Thực hiện đánh giá nội bộ, họp xem xét việc áp dụng ISO 

9001 của lãnh đạo hàng năm. 

+ Thực hiện giải quyết công việc; lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, tài 

liệu theo quy trình đã ban hành, đúng quy. 

+Thường xuyên cập nhật, sửa đổi các quy trình đảm bảo phù 

hợp với các quy định của pháp luật. 

- Triển khai mô hình ISO điện tử. 

Văn phòng Sở 

 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Thường xuyên rà 

soát, xây dựng, nâng 

cao quy trình ISO vào 

giải quyết công việc: 

cụ thể thời gian giải 

quyết từng cá nhân, 

đơn vị) 
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6.3 
Công tác văn thư, lưu 

trữ 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác văn thư, 

lưu trữ đảm bảo đúng thời gian và nội dung theo kế hoạch 

của tỉnh. 

- Ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ theo quy định. 

- Xây dựng danh mục hồ sơ, tài liệu theo quy định. 

- Thực hiện thống kê, chỉnh lý tài liệu theo quy định tại Chỉ 

thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

Văn phòng Sở 

 

Các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở 

(Thực hiện việc lưu 

trữ hồ sơ công việc 

theo quy định) 
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