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HƯỚNG DẪN 

Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm 

  
 

Căn cứ Hướng dẫn số 74/HD-SNV ngày 25/4/2019 của Sở Nội vụ hướng 

dẫn xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) và quy định chế độ báo 

cáo công tác CCHC Quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm. Để đảm bảo việc xây 

dựng Kế hoạch CCHC hàng năm phù hợp với quy định của thể chế hiện hành; 

UBND huyện hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch CCHC hàng năm như sau: 

1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch 

Việc xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC hằng năm của các cơ quan 

chuyên môn; UBND các xã, thị trấn được thống nhất, đồng bộ và đảm bảo tiến 

độ thời gian theo quy định; căn cứ xây dựng kế hoạch năm được thực hiện tại 

các văn bản:  

- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, ban hành 

Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, 

phê duyệt kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

- Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND huyện về 

phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Tràng Định giai 

đoạn 2011-2020; 

- Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND huyện phê 

duyệt Đề án nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại các cơ quan huyện 

Tràng Định giao đoạn 2016-2021; 

- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18/11/2016 của UBND huyện về cải 

cách hành chính nhà nước huyện Tràng Định giai đoạn 2016-2020; 

- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/9/2017 của UBND huyện về việc tăng 

cường thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Tràng Định giai đoạn 2017-2020; 

- Văn bản quy phạm về công tác CCHC phát sinh sau thời điểm được 

hướng dẫn tại quy định này. 

2. Nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 

Nội dung Kế hoạch CCHC năm của cơ quan đơn vị bám sát theo Kế hoạch 

của huyện và được thực hiện theo Đề cương kế hoạch CCHC năm (Theo Đề 

cương gửi kèm). 
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3. Thời gian xây dựng kế hoạch 

Cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm chậm nhất 

ngày 31/01 năm Kế hoạch và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để theo 

dõi, tổng hợp. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn quan tâm triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó chánh VP HĐND & UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo CCHC (QĐ số 1557/QĐ-UBND); 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hướng Thị Thêm 
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ĐỀ CƯƠNG 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM … 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 43/HD-UBND  ngày  15/01/2020 của UBND huyện) 

I. MỤC ĐÍCH 

- Trên cơ sở mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước của huyện giai đoạn 2011 - 2020 và điều kiện hoàn cảnh cụ thể hằng năm, 

các cơ quan chuyên môn huyện; UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cơ 

quan, đơn vị) xác định mục tiêu cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong 

năm một cách phù hợp, khả thi. 

- Lựa chọn các mục tiêu trọng tâm cải cách hành chính của cơ quan, đơn 

vị để ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. 

- Các mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng, có khả năng theo dõi, đánh giá được. 

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm của cơ quan, đơn vị phải bao 

gồm đầy đủ các nhiệm vụ trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 - 2020 của huyện, cụ thể là: 

1. Cải cách thể chế 

- Phản ánh việc thực hiện các quy định về xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước tại cơ quan, đơn vị. 

- Công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm 

quyền; Đôn đốc theo dõi việc xử lý văn bản trái pháp luật của UBND cấp xã 

(đối với cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ). 

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. 

- Công tác hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của các 

cơ quan hành chính nhà nước; việc sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản khi có sự 

thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

- Công tác rà soát, tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách thuộc thẩm 

quyền của ngành và của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp hoạt động, sản xuất, kinh doanh; bảo đảm công khai và 

tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy 

phạm pháp luật. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Công tác triển khai, thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành chính. 

- Công tác triển khai, thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết 

TTHC; đa dạng hóa các hình thức giải quyết TTHC; 

- Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính. 
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- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính và việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành 

chính tại cơ quan, đơn vị. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên 

chế của các cơ quan chuyên môn; 

- Thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan, đơn vị. 

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phân cấp thuộc trách nhiệm quản lý 

của cơ quan, đơn vị. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

- Việc thực hiện cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, 

công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

- Việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, ưu 

đãi người có công. 

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Cải cách tài chính công 

- Việc tổ chức thực hiện các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền 

công, chính sách an sinh xã hội tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp 

trên địa bàn. 

- Thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước để triển khai các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

các đơn vị khoa học công nghệ công lập. 

- Thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính. 

- Thực hiện xã hội hóa trên các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình, Thể dục, thể thao. 

- Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

- Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của 

cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị trong huyện, tỉnh. 

- Việc quản lý và vận hành trang thông tin điện tử, Hệ thống Hội nghị 
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truyền hình trực tuyến. 

- Việc triển khai, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

và Dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Tình hình áp dụng, duy trì, mở rộng và cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. 

- Việc xây dựng trụ sở cơ quan hành chính 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Để đảm bảo các nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai có hiệu 

quả, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính bằng 

các hoạt động cụ thể như: Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch 

CCHC; ban hành kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác 

CCHC, triển khai thực hiện các hình thức tuyên truyền, ... 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC 

Phản ánh chi tiết các nội dung cải cách hành chính, đồng thời có quy định 

rõ: Kết quả đạt được của từng nhiệm vụ về CCHC đặt ra (Sản phẩm), chủ thể 

chủ trì, chủ thể phối hợp, thời gian thực hiện và kinh phí thực hiện (nếu có). 

(Theo Biểu phân công thực hiện kế hoạch CCHC hằng năm gửi kèm) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch CCHC năm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn; cơ chế báo cáo. 

- Phân định rõ nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện 

công tác CCHC gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận. 

- Quy định cụ thể kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC được lấy 

từ ngân sách chung theo dự trù kinh phí hàng năm. 

- Xác định rõ nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ phận trong việc tổng kết, 

đánh giá kết quả triển khai hàng năm./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÊN ĐƠN VỊ:...........                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

BIỂU PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM … 

 (Kèm theo Hướng dẫn số:    /KH-UBND ngày    /01/2020 của UBND huyện) 

STT NỘI DUNG SẢN PHẨM 
CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN 

KINH PHÍ 

THỰC HIỆN 

(NẾU CÓ) 

I CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

1       

...       

II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

1       

...       

III CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

1       

...       

IV XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1       

...       

V CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1       

...       

VI HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH 

1       

...       

       

 TỔNG KINH PHÍ (NẾU CÓ) (Bằng chữ):.................................................. ....... 
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