
JY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH THANH HOA Dc 1p - Tir do - II.nh phüc  

SY KE HOACH vA  DAU TIX 

So: 't6' /KH-SKHDT 
Thanh Hóa, ngàyg tháng 12 nám 2018 

KE HOJLCH 
Cãi each hành chInh nám 2019 

Thrc hin Quyt djnh s 1 025/QD-UBND ngày 04/4/2017 cüa UBND tinh 
ye ban hành Ké hoach  hành dng day manh  cãi each hành chInh, cãi thin manh 
me môi trung dâu tu kinh doanh, h trçi phát triên doanh nghip và nâng cao 
nàng 1irc canh  tranh tinh Thanh Hóa giai doan 2016 - 2020; Quyêt c1nh so 
4784/QD-UBND ngày 30/11/2018 cüa UBND tinh ban hành Kê hoach cãi cách 
hành chInh näm 2019; Sà Kê hotch và Dâu tu xây dimg Ké hoach thirc hin cal 
cách hành chInh (CCHC) näm 2019 vói nhU'ng ni dung cv the nhu sau: 

I. MIJC D!CH, YEU CAU 

1. M*ic dIch 
- Thc hin hiu qua cac nhim vi duqc phân cong trong K hotch CCHC 

näm 2019 cüa tinh, gop phân nâng cao Chi so CCHC (PAR INDEX), Chi so hài 
lông cüa ngu&i dan, to chi'rc dOi vói sir phc vv cüa co quan hành chInh nhà 
nisc (SIPAS) näm 2019 cüa tinh. 

-Tang cumg hoat dng kim soát thu tvc  hành chInh (TTHC) lien quan 
den to chrc, cá nhân và doanh nghip theo hixàng cong khai, minh bach,  dan 
giãn, giãm bat chi phi cho to chirc, cá nhân khi giâi quyêt TTHC. 

- Nâng cao chtt luçmg, hiu qua boat  dng cüa di ngü cOng chüc dam bâo 
dat chuân theo quy djnh. 

- Si'r dung hiu qua ngun ngân sách, tài san cong duqc cp; thirc hành tit 
kim, chOng lAng phi. 

- Hin dai  hóa boat dng ca quan dam bão nâng cao cht luqng tham muu 
cho Tinh u, HDND, UBND tinh trong vic phát triên kinh té - xA hi cüa tinh, 
nâng cao chat luqng phvc vv cho to chirc, cá nhân, doanh nghip trong thvc hin 
các djch vv cong. 

A A 2. Yeu can 
- Thvc hin CCHC phâi gtn vói câi thin môi tru&ng du tu kinh doanh cüa 

tinh nói chung. 
- Xác djnh rO trách nhim nguai dung du các phông, ban và nhim vi cüa 

mOi cOng chirc trong qua trInh triên khai thvc hin. 
- KM qua thirc hin CCHC phài dua vào tiêu chI dánh giá, xp 1oi các 

phông, ban, các cá nhân cuôi nAm. 

II. NO! DUNG CAC NHIM VV  CCHC 
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1. Cong tác chi do thirc hin cãi cách hành chInh 

- Xây dirng và ban hành K hoach CCHC 11am 2019 1am ccx sx th1rc hin có 
hiu qua nhim vi CCHC tai  ccx quan. 

- T chüc tuyên truynv CCHC d can b, cong chüc (CBCC) nâng 
nhn thirc ye Chizcxng trInh tong the CCHC giai dotn 2011-2020 theo Nghj quyêt 
so 30c/NQ-CP cUa ChInh phü, Ké hotch CCHC giai doan 2016 - 2020 cüa tinh, 
ni dung cv the cüa tuxng nhim vv CCHC. 

- Chi dao, don d& kim tra vic thvc hin K hoach CCHC näm 2019 tai  các 
phông dung tiên d và dat  kêt qua cao. 

- Kjp thô'i clang tâi ni dung các van bàn pháp 1ut mói v CCHC, các boat 
dng nOi bt cüa Sâ ye CCHC trén Trang thông tin din tà cüa ccx quan. 

2. Cãi each th ch 
- Tp trung rà soát, d xut, kin nghj ccx quan có thm quyn sàa dôi, b 

sung, bâi bO các van bàn quy phm pháp 1ut trong linh virc kê hoach và dâu tis 
(cv the: lTnh virc dâutix công, dâu tu trVc tiêp, thành 1p và boat dng cüa doanh 
nghip, hçxp tác xA, dâu tis vào nông nghip, nông thôn). 

- Tip t%ic rà soát, tham mixu cho UBND tinh thirc hin các quy djnh cüa 
ChInh phü ye phân cap quân 1 trong 11th vrc ké hoach và dâu tu. 

- Rà soát, h tMng boa van bàn quy phm pháp 1ut trong phm vi quàn 1 
nhà nuâc cüa Sx lien quan den: vic phân cap quân 1; quyên, nghla vi cüa to 
chüc, ngui dan, doanh nghip. Thvc hin nhim vv h thông hóa các van bàn 
quy pham pháp 1ut trong 11th virc kê hoch và dâu tu do HDND, UBND tinh 
ban hành thOri k' 2014 - 2018; kjp thxi kiên nghj süa dôi, bô sung, thay the, bâi 
bO các van bàn trái pháp 1ut, dam bào tInh hcxp hiên, hçxp pháp. 

- Tham muu xây dçng và hoàn thin các ccx ch& chInh sách thu hut du tu. 
- Süa di, b sung yà ban hành mOi các ni quy, quy ch, quy djnh trong 

nOi b ccx quan: Quy chê hoat dng ccx quan, Quy chê Thi dua - Khen thu&ng, 
Quy ché hot dng cüa Trang thông tin din tü, Quy chê van this - lu'u trü, quy 
trInh ni b, quy trInh din tü trong giãi quyêt các TTHC thuc thâm quyên. 

3. Cãi each thu tite hành chInh 
- Tham misu cho UBND tinh cong b danh mvc  TTHC thuc thm quyn 

quân 1 ngay sau khi có quyêt djnh cong bO cUa B Kê hoach và Dâu tu. 
- R soát các TT'HC thuc thm quyn giài quyt cIa có hiu 1irc thi hành nhung 

chua duçxc cOng bô hoc cp nht kjp thôi trên Trang thông tin din tCr cüa Sâ; clang 
clang tài cong khai trên Ccx sâ dit 1iu quôc gia nhung chua chinh xác, day dü hoc cIa 
bet hiu lirc thi barth, bj bãi bO, hüy bO dê kiên nghj diêu chirih, bô sung. 

- Xây drng và thirc hin phucxng an dcxn giàn boa các TTHC thuc thm quyn 
giài quyet cüa S& theo chi clao cüa UBND tinh. 

- Xây drng quy thnh ni b, quy trmnh din ttir trong giãi quy& TTFIC thuc 
thâm quyên. 
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- Phi hcp chat ch v&i Trung tam Hành chInh cong tinh trong vic giãi 
quyêt các TTHC bão dam 100% ho so' TTHC drçic giài quyêt trithc htn và dñng 
han. 

- Nâng cao chAt 1uçngvic cong khai ITHC, kt qua giãi quy& UHC, cOng 
khai xin lôi trong giãi quyêt TTHC; xà 19 nghiêm dôi vol các cá nhân và ngix?ii 
dIrng dâu các b phn nêu vi phm quy djnh tai  Quyêt djnh sO 876/2017/QD-
UBND ngày 27/3/2017 cüa UBND tinh ban hành Quy djnh cong khai két qua giài 
quyêt thu tiic hành chInh; cong khai xin li trong giài quyêt thu tic hành chInh cüa 
các co' quan, do'n vj trén dja bàn tinh Thanh Hoá. 

- Tip nhn, xü 19 100% các phàn ánh, kin nghj cüa Ca nhân, t chirc v 
các quy djnh hành chInh (theo Nghj djnh 20/2008/ND-CP ngày 14/02/2008 cUa 
ChInh phü) thuc phm vi quán 19 cüa SO. 

4. Cãi cách t chfrc b may 
- Thrc hin nghiêm tue và có hiu qua K hoach  tinh giân biên ch nàm 

2019; Kê hotch chuyên dôi vi trI cong tác theo Nghj djnh so 158/20071ND-CP 
ngày 27/10/2007 cüa ChInh phü. 

- Rà soát, xác djnh lai  chüc näng, nhim vil và cci cAu t chirc cüa các 
phông trong Ca quan bão dam phü hçp vOi các quy djnh pháp 1ut hin hành, 
tránh chông chéo hoc bó sot nhim v11. 

- Tham mini cho UBNID tinh thirc hin kirn tra, dánh giá djnh kS' di vOi 
các nhim v1i quân 19 nhà rnrOc trong lTnh virc ké hoach  và dâu tix dà di.rçic phân 9 
cap. 

- Khâo sat, dánh giá müc d hãi lông cUa ngu?i dan, t chirc di vOi vic 
giãi quyêt TTHC thuc thâm quyên. 

5. Xây dirng và nâng cao chAt ltrçrng di ngü CBCC 
- Tiêp tue thirc hin Dê an xác djnh vj trI vic lam, xây dimg co' câu di ngü 

cOng chüc phü hçip lam co' sO tuyên diing, sO diing, dánh giá, phân loai CBCC. 
Vic dánh giá, phân loai,  khen thuOng, k9 1ut CBCC phãi trén Ca sO vj trI vic 
lam và gän vOl kêt qua, hiu qua cOng vic; dông thOi, xO 19 nghiem dôi vOi 
hành vi vi phm pháp li4t, vi pham dao  dOc nghê nghip. 

- Tp trung bM diiö'ng kin tithe quân 19, k5 näng nghip v1i theo tiêu chuAn 
ngch, tiêu chuân chOc vv lath dao,  quan 19 cho CBCC; bOi dung, cp nht 
kién thOc dOi vOi lath dao,  can b quân 19 cap phông; thuOng xuyên bO sung các 
kiên thOc, k näng nghip vi bâo dam cüng cO, nâng cao näng 1irc tham mmi 
cua di ngü CBCC. 

- Tang cuOng pM bin, tuyên truyn và kim tra, giám sat vic th1rc hin 
các quy djnh nghra vi1, dto dOe CBCC, quy djnh ye van hoá cOng sO nhàm nâng 
cao tinh than trách nhim và dao  dOe nghê nghip cOa di ngü CBCC ca quan. 

6. Cãi cach tài chInh cong 
- Tip t'çic thirc hin Co hiu qua Nghj djnh 130/ND-CP ngày 17/10/2005 

cüa ChInh phü quy djnh ché d tir chU, tir chju trách nhim ye sO diing biên chê 
và kinh phi quàn 19 hành chInh dOi vOi các Ca quan Nhà nuOc. 



- Tp trung chi dio trin khai và thirc hin có hiu qua các giài pháp thirc 
hnh tiêt kim trong co quail. 

- Thirc hin dan chü, cong khai minh bach  v tài chInh theo quy djnh. 
- Kim tra giám sat, kim soát chat chë chi ngân sách nhà rnrâc; quãn 1 chi 

dáng chê d, dung miic dIch, tiêt kim và có hiu qua. 

7. Hin di hoá nn hành chInh Nhà ntr&c 
- Khai thác trit d cac tInh näng cUa H th6ng quàn 1 van bàn vào hoat 

dng quân 1, diêu hành cüa cci quan; cài tiên chê d lam vic, giãm bat thu tic, 
giây tar. 

- Dy mnh vic cung cp các djch vii cong trirc tuyn, nâng cao t' 1 h so 
TTHC thuc hin djch v11 cong trirc tuyên mIrc d 3 và 4 và nâng cao t 1 ho so 
TTHC thirc hin tiêp nhn và trâ kêt qua qua bixu chInh cong Ich; dam bâo den 
hêt näm 2019, so ho so TTHC duqc xtr l müc d 3 dat  tü 30% tth len và so ho 
so duçic xü 1 mirc d 4 dat  tü 20% trô len; 70% TTHC dâ triên khai có phát 
sinh ho so và duçic tiêp nhn hoc trã kêt qua qua djch v1i buu chInh cong Ich. 

- Thirc hin quy ch sü diing hp thu din tü cüa UBND tinh, cüa S& trong 
trao dôi cong vic 6' co quan v6'i các don vj trong và ngoài tinh. 100% cong chi'rc 
sü ding hp thu din ti'r trong trao dôi cong vic. 

- Tip tVc  duy trI có hiu qua vic áp dicing tiêu chun TCVN ISO 
9001:2008 trong hot dng cüa co quan. 

- Tang cu&ng i.'rng diing chft k s& cong ngh thông tin trong quàn l van 
bàn di - den, bào dam các van bàn di den duçic scan và dang tài day du trên h 
thông phân mêm quail 1 vAn bàn TD office. 

A A 9 V V 8. Tuyen truyen cai each hanh chinh 
Tip tlic tuyên truyn, pM bin, quán trit chü truong, du&ng liM cüa Dàng, 

chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOc ye CCHC tao  s'r chuyén biên manh  me ye 
th6'ctràch nhim cüa toàn the CBCC trong co quan. Trong do: tp trung tuyên 
truyên ye Ké hoach cài cách hành chInh näm 2019 cüa tinh, Quyêt djnh sO 
3342/QD-UBND ngày 05/9/20 18 cüa UBND tinh ban hành Kê hoach thirc hin 
Nghj djnh sO 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018cüa ChInh phU ye thirc hin co 
chê môt cua, mt cua lien thông trong giài quyêt TTHC trên dja bàn tinh Thanh 
Hóa; tIch circ tuyên truyên ye các djch vii cong trçrc tuyên müc d 3, müc d 4, 
djch v1 tiêp nhn và trã ket qua qua bu'u chinh cong Ich; ye trách nhim và dao 
duc cong vii. 

III. KE HOACH TRIEN KHAI CAC NHIM VU 

(Theo Phy lyc dInh kern van bàn nay) 

IV. TO CHJ'C THIJ'C HIN 

1. Giám dc s6' chi dao xuyen su& cOng vic trin khai thrc hin K hoach  câi 
each bath chInh nAm 2019 cüa S6'. Theo linh virc cong tác dugc phân công, các Phó 
Giám doe phii trách clii dao  các phông chü dng triên khai thirc hin thim vii dam 
bão chat luvng, hiu qua, tiên d theo kê hoach. 
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OCHU 

so 

KE HO: 

VADAU 

2.Triiàng các phông có trách nhim to chüc quail trit các nhim vii CCHC 
theo kê hoach cüa S& den toàn the cong chüc trong phông; chi do cong chIrc 
tIch c1rc, chü dng tham muu, de xuât các bin pháp, giãi pháp, sang kiên trong 
thirc hin nhim vii CCHC; chi dto báo cáo tong hqp kêt qua thirc hin nhim 
viii ye Van phông Sâ khi có yêu câu. 

3. Van phông sà có trách nhim tham mi.m cho Länh do s& trong cong tác 
chi do, hrnmg dan, kiêrn tra các phông thirc hin kê hoach nay. DOng thii, có 
trách nhim theo dôi tiên d thirc hin, tong hçrp báo cáo ket qua djnh kST (3 
tháng, 6 tháng, 9 tháng và cá näm), dt xut theo quy djnh. 

4 Két qua thuc hiên nhiêm vu CCHC duorc dua vao danh gia, phân loal va 
bInh xét thi dua dOi vâi tp the, cá nhân cuôi nAm; tOng hçip, dê xuât, biêu ducTng, 
khen thuàng các tp the, ca nhân có thãnh tIch và chân chinh, xü 1 dOi vói tp 
the, cá nhân khOng hoàn thành nhim vi./. 

Nuinhân: 
- Các dông chI PGD (de chi dao); 
- Các phông trong c quan (dê t/hin 
- Sâ Nii vIii (d t/hcip); 
-Li.ru:VT,VP. 

GIAM DOC 

Hoang Van Hung 
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Phu 1c: KE HOILCH TRIE i;- HUC HIIN CAC NHIIM VIJ CCHC NAM 2019 
T ngày c tháng 12 nám 2018 cia Sà KI hogch và Dcu tic) 

STT 
z ' 

NQI DUNG 0  KE HOACH 
vA U T' PHAM 

DON V! 
CHU TRI 

DON VI 
PHOI HOP 

THOI GIAN 
THUC HIN 

CHf DO THC HIEN CCHC 

Xây dirng và ban hành K hoach Cãi each 
hành chIrih nàm 2019; K hoach rà soát 
thñ tc hãnh chinh näm 2019; K hoach 
kim soát thu tue hânh chInh näm 2019. 

K hoach cãi each hành chInh 
tinh näm 2019; K hoeh rà 
soát thu tue hành chInh näm 
2019; K hoch kim soát thu 
tiic hàiih chInh näm 2019 
duçie phê duyt. 

Van phOng 
Các phông trong co 
quan 

Tháng 1/20 19 

2 Tuyên truyn v CCHC 

- K hotch tuyên tuyn, ph 
bin pháp 1utt, trong dO: tp 
trung tuyên truyn, ph biên 
các chü trucmg mâi, các quy 
dinh mâi V CCHC. 

- Dang tái cáe van bàn pháp 
1ut, chü truang, chInh sáeh 
cüa Trung trnng, cüa tinh lien 
quan den CCHC, ph bin 
cho cong chirc qua TD office, 

Van phOng 
Các phOng trong ci 
quan 

ThuO'ng 
xuyên trong 

näm 

3 
T ehüc th%rc hin vic thm djnh k& qua 
tir dánh giá, xp loai kt qua thirc hin 
cong tác cãi each hánh chInh 

Báo cáo, Tài 1iu kim chrng Van phông 
Các phOng trong c 
quan 

Qui IV näm 
2019 

Ban hành K hoch ph bin giáo dijc 
pháp lut nãm 2019 

K hoach ph biEn giáo due 
pháp luât näm 2019 

Thanh tra Các phOng trong cc 
quan Tháng 2/2019 

(Ban hành kern theo KI hogch so': -( 
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STT NQI DUNG SAN PHAM DON V 
CHU Tifi 

DON V! 
P1101 H(P 

TH(I GIAN 
THIXC HIN 

Ban hành K hoach theo di thi hành 
pháp 1utt näm 2019 

K hoach theo dOi thi hãnh 
pháp 1ut Thanh tra sô Các phông trong ca 

quan 2/20 19 

6 
Ban hãnh K hoch cong tác van thu - lixu 
trfr 

- K hotch duqc phê duyt; 

- Các quy djnh, quy ch v 
cong tác van thu - Kru trct 
duqc ban hành. 

- Huàng dan, dôc d6c, báo 
cáo k& qua thijc hin (6 
tháng, näm) 

Van phOng Các phông trong c 
quan 2/2019 

Ban hành K hotch 1rng diing cOng ngh 
thông tin 

- K hoach duçic phê duyt; 

- Trin khai nâng cp phn 
mm, b sung trang thiêt bj. 

Van phông 
Các phOng trong 

c quan 
12/20 18 

8 
Ban hãnh K hotch dão tao, bi duOng 
can b, cOng chirc 

K hoach thrçic phé duyt; VAn phông 
Các phOng trong 

c quan 
02/2019 

Ban hành K hoach tuyén tuyn, ph bin 
pháp 1ut, trong do: tp trung tuyên 
truyên, ph biên các cliii trucmg mOi, các 
quy djnh mài v CCHC. 

K hoch tuyen tuyn, ph 
bin pháp 1ut &rçic phê duyt Thanh tra , 

Các phOng trong CY 

quan 2/20 19 

10 
Ban hành K hotch th?c hành tit kim, 
chng lang phi 

K hoch thirc hánh tit kim, 
chng lang phi Phông T6ng hçp Các phOng cO lien 

quan 2/2019 

ii 
Kim tra, don dc vic th%rc hin K 
hoch CCHC tai  các phông dung tin d 
vA dtt k& qua cao. 

- K hoch kim tra viêc lap 
va np h s váo hxu trU ciia 
các phOng. 

VAn phông 
Các phOng trong c 
quan 3/2019 
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STT NQI DUNG SAN PHAM 
DNVI 

CHU T 
DNV! 

PHOI HP 
THIGIAN 
THC HIN 

- K hoch kim tra viêc 
thirc hin H thng quãn 1 
chit lixqng theo tiêu chuân 
ISO 900 1:2008. 

Vänphông 
Các phông trong eci 
quan 5/2019 

12 

Th?c hin có hiu qua K hotch so 
5537/KH-SKHDT ngày 17/10/2018 cüa 
Si trin khai Nghj djnh s 61/201 8/ND- 
CP ngày 23/4/2018 eüa Chunh phU v 
thirc hin ca ch mt ci'ra, mt ci'ra lien 
thông trong giãi quyt thu t11c hành ehInh 
trên dja bàn tinh Tharih Hóa ban hành 
kern theo Quyt djnh s 3342/QD-UBND 
ngày 05/9/2018 cüa UBND tinh. 

Hoàn thành cac nhim 
theo K hoch s6 5537/KH- 
SKHDT ngày 17/10/2018 

Van phông 
Các phông trong cci 
quan Näm 2019 

cAi CACH THE CHE 

13 

D xuAt, kin nghj c quan có thm 
quyn si:ra d6i, bô sung, bài bO van 
bàn quy phim pháp luat  trong linh vc k 
hoach và dâu tu (cii th& linh virc dâu tu 
công, du tu trrc tip, thành 1p và hoat 
dng cUa doanh nghip, hqp tác xã). 

Van bàn tham mmi d xut 

Lien quan den 
linh vuc cUa 
phông 
phOng do chü trI 
rà soát, d xut 

Các phông Co lien 
quan. Näm 2019 

14 

Tip tic rà soát, tham mini cho UBND 
tinh th%rc hin các quy djnh cUa ChInh 
phU v phân cp quãn 1 trong lTnh vrc k 
hoach và du tu. 

Van bàn tham mini PhOng Thm 
djnh 

Các phOng cO lien 
quan. 

Tháng 1- 
3/20 19 

15 

Rà soát, h thng hóa van bàn quy pham 
pháp 1ut 1ut trong phm vi quãn ly iiha 
rnrâc cüa S lien quan din: vic phân 
cap quãn l; quyên, nghia vi cüa to 

Van bàn thng hccp rà soát 

Lien quan dn 
lTnh vuc cüa 
phOng nào, 
phOng do chü trI 

Các phOng CO lien 
quan. Näm 2019 
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STT NQI DUNG SAN PHAM 
DON VI 

CHU T 
DON V4 

PHOI HOP 
TH(I GIAN 
THU'C HIN 

chtrc, ngu?i dan, doanh nghip. rà soát, d xut 

16 
Tham muuxây d%rng vá hoân thin CáC CY 
ch& chInh sách thu hut dtu tu. 

Vn ban tham muu 
Phông KTDN, 
KTNN 

Các phông có lien 
quan. 

Näm 2019 
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Süa d&, b sung và ban hành mi các 
nOi quy, quy ch& quy dnh trong ni b 
cci quan: Quy chê hoat dng Ca quan, 
Quy ch hoat dng cUa Trang thông tin 
din t1r, Quy chê van thu - liru trU, 

Quy ch van thu - luu trü 
duçc phê duyt 

Van phOng 
Các phOng trong ca 
quan 

Qu 1/2019 

Quy ché hot dng cüa 
Trang thông tin din ti'r 

Van phông 
Các phOng trong ca 
quan 

Qu 2/2019 

Quyt djnh ban hành Quy ch 
hot dtng co quan 

Vanphông Các phOng trong ca 
quan 

Qu3/2019 

CA! CACH THU TUC HANH 
CHiNH 

18 

Tham muu cho UBND tinh cong b danh 
muc TTHC thuôc thAm quyên quãn l 
ngay sau khi Co quyt djnh cong b6 cUa 
B. 

Các quyt djnh cong b danh 
miic TTHC 

Các phOng: 
DKKD, Thâm 
djnh, KTDN, 
KTNN 

Van phOng Näm 2019 

19 Rà soát, ctp nht TTHC cOn hiu 1rc 
- Trang thông tin din tir; 
- Van ban kin nghi diu 
chinh, b sung. 

VAn phông - NAm 2019 

20 
Thuc hiên rà soát thu tic hAnh chmnh thuc 
tham quyên giâi quyêt 

Th trInh d nghj cong b6, sfia 
di, b sung hoc bAi bO 

VAn phOng 
Các phOng: DKKD, 
Thm djnh, KTNN, 
KTDN 

ThuO'ng 
XU)1 fl 

4 



STT NQI DUNG SAN PHAM 
IMJN VI 

CHU TRI 
DN VI 

PHOI HCP 
TH(I GIAN 
THU'C lIEN 

20 
Th%rc hin rà soãt thñ tic hành chInh thuOc  
thm quyn giãi quyt 

T?i trInh d nghj cong b, si'ra 
dôi, bô sung hoäc bâi bO 

Van phong 
Caphong: DKKD, 

KTDN 

Thu?mg 
xuyên 

21 
Xay dung va thirc hien phuong an dcm gian 
boa cac TTHC thu9c tham quyen giai quyet 
cüa Sâ. 

Th trInh d nghi phê duyêt 
Phixong an dan gian hoa; 
Quyet dnh phe duyt Phuang 
an dcm giãn boa TTHC cüa 
Chü tjch UBND tinh. 

Phong co TTHC 
ciucYc lua cnon 
d rà soát dan 
gian boa. 

Van phong 
Trong nam 
2019 

22 
Phi hap chat chê vài Trung tam Hành 
chinh cong tinh trong vic giai quyet cac 
TTHC 

.,. TTHC duac giai quyet tnrac 
an va ung fl h 'd' h 

Van phong 
Các phông: DKKD, . 
Tham dnh, KTDN, 
KTNN 

Thuang 
xuyen 

Cong khai các TTHC d duac cong bo; 
Cong khai ket qua giai quyet TTHC, cong 
khai xin 16i trong giãi quyêt TTHC. 

- Dang tai iren Trang thong tin 
then tu ca quan. 

Dang tai tren Trang thong tin 
diên tCr cci quan, Trang thông tin 
diçn tu cua Trung tam Phic 
hanh chmh cong cua tmh; 
Thong bao bang van ban, email, 
dienthoai 

Van phông 
Các phông: DKKD, 
KTDN, KTNN, 

. Tham dnh 

Cac phong: DKKD, 
KTDN, KTNN, 
Tham dinh 

Sau khi có 
Quyt dinh 
cong bo 

Ngay sau khi 
Co kt ua 

•,
q 

giai quyet 
TTHC, hoäc 
sau khi xac 
minh thong 
. tin, phan anh 

Van phông 

24 
TiEp nhn, xr l 100% CaC phán ánh, kin 
nghj cña cá nhân, to chrc ye các quy djnh 
hành chInh 

Van ban x1r l, giái quyêt Van phOng 
Các phông: DKKD, 
Thâm djnh, KTDN, 
KTNN 

Th uang 
xuyen 

25 Báo cáo két qua kim soát thU tic hânh Báo cáo kêt qua kim soát thU Van phong Các phông trong ca Trixâc 20 cUa 
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STT NQI DUNG SAN PHAM 
D€N VI 

CHU T 
DON V 

PHOI HQP 
THöI GIAN 
THVC HIN 

chInh nãm 2019 tiic hành chInh theo quy djnh 
(hang qu, näm) 

quan tháng cui 
qu/näm 

IV CA! CACH TO CHtC BQ MAY 

26 
Thiic hiên nghiêm tüc và cO hiu qua K 
hoch tinh giãn bién ch näm 2019. 

Quyt djnh nghi ch d 
Van phông 

Các phông trong c 
quan 

Näm 2019 

27 
Thirc hin K hoch chuyn di vi trI 
cong tác. 

Quyt djnh chuyn di, phân 
cong nhim vii. 

Van phông 
Các phOng trong cc 
quan Qu 1/20 19 

V 
XAY DIJ'NG VA NANG CAO CHAT 
LIfqNG DQI NGU CAN BQ CONG 
CH15C 

28 
Xây drng và thrc hin K hoach dao tto, 
bi duOng can b, cong chirc 2019 

- Kê hotch dào t?o,  bi duOng 
can b, Cong chic 2019; 
- Các Quyt djnh cir di h9c. 

Van phong Các phông trong c 
quan 

Tháng 1- 
12/20 19 

29 
ThUC hiên tM và kjp thñ các ch d, 
chInh sách cho di ngü can bO,  cong chirc 

Quyt djnh Van phông 
Các phông trong c 
quan 

ThuO'ng 
xuyên 

vi cAi CACH TA! CHINH CONG 

30 
Thrc hin các giái pháp tit kim chi 
thu&ng xuyen theo quy djnh Báo cáo Van phông 

Các phông trong c 
quan 

Thung 
xuyén 

VII HIN BA!  HOA NEN HANH CHINH 

31 
Tang cuing irng diing chtt k9 s, cOng 
ngh thông tin trong quãn I2 van ban di - 
den. 

Các van ban di dn duçxc scan 
va dang tái dy dü trên h 
thng ph.n mm quán 1 van 

Van phông Các phông trong c 
quan 

Thung 
XUyêfl 

6 



STT NQI DUNG SAN PHAM V! 
CHU Tifi 

DON V4 
PHOI HQP 

TH(fl GIAN 
THITC HIN 

ban TD office 

32 
Duy trI và cãi tin hoat dng có hiu qua 
cüa H thng quãn 1 chAt krqng theo tiêu 
chuAn qu6c t ISO 900 1:2008. 

H so dánh giá ni bO 
BCD ap ding 
ISO các co quan Các phOng trong cci 

quan 
Thithng 
XUyêfl 
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