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KẾ HOẠCH
Công tác cải cách hành chính nhà nước phường Mỹ Phước năm 2021

Căn cứ Ke hoạch số 6448/KH-UBND ngày 30/12/2020 của ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Dương về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm
2021
.

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 27/01/2021 của ủ y ban nhân
dân thị xã Bến Cát về cải cách hành chính nhà nước thị xã Bến Cát năm 2021.
ủ y ban nhân dân phường Mỹ Phước xây dựng Ke hoạch thực hiện như
sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong
công tác cải cách hành chính năm 2021.
2. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với triển khai Đe án
thành phố thông minh Bình Dương.
4. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
theo quy định.
II. YÊU CẦU
1. Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động
chỉ đạo, điều hành; các Phó Chủ tịch UBND tích cực theo dõi, rà soát, đôn dóc,
nhắc nhở các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, của
thị xã, địa phương.
2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường
năm 2021.
3. Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021
phải đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo
của cấp trên.
4. Cải cách hành chính phải được xác định là một trong những tiêu chí
quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ
công tác cải cách hành chính để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng
năm.

III. MỘT SÓ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. 100% cán bộ, công chức phường cụ thể hóa Kế hoạch này thành nhiệm
vụ cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện.
2. Chủ tịch UBND phường trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tổ chức triển khai
thực hiện cải cách hành chính và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả cải cách
hành chính ở địa phương do mình quản lý.
3. 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa
phương được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông,
được công khai, minh bạch theo quy định.
4. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và
trước hạn đạt trung bình từ 97% trở lên.
5. Phấn đấu có phát sinh hồ sơ và xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4.
6. 100% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được
đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, cải cách
hành chính, nghiệp vụ một cửa theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.
7. 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới
dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).
8. Thực hiện bố trí cơ quan ngành dọc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả phù hợp với tình hình thực tiễn.
9. 100% thủ tục hành chính phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tối thiểu 98% số thủ tục hành chính được
xây dựng quy trình ISO.
IV. NỘI DUNG, NHIỆM v ụ TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo, điều hành
1.1 Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, xác định rõ các
mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể.
1.2 Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện
nhiệm vụ, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nhất quán, kiên trì, liên tục
trong triển khai thực hiện công tác CCHC; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo
của cấp ủy trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhằm huy động sức
lực của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác CCHC; lấy kết quả hoàn
thành các nhiệm vụ CCHC là tiêu chí thi đua và làm căn cứ để xét khen thưởng
cuối năm.
1.3 Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, trọng tâm: Cải
cách thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;
thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
ích; thanh toán phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính không dùng tiền mặt; các
giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp; tinh thần, thái độ phục vụ của đội
ngũ cán bộ, công chức.
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1.4
Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và phối họp điều tra xã hội học,
điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức để xác định chỉ số CCHC năm 2020
của phường theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh.
1.5.
Khuyến khích nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải
pháp cải cách hành chính; bảo đảm sự phối họp chặt chẽ trong việc thực hiện
các nhiệm vụ cải cách hành chính; khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về cải cách hành chính; đồng thời, xử lý cá
nhân, đơn vị vi phạm.
2. Cải cách thể chế
2.1 Quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2.2 Tăng cường rà soát, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy
phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, họp hiến, hợp pháp và khả thi của
các văn bản quy phạm pháp luật.
3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế
một cửa liên thông
3.1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát đơn
giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để
tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch hành chính (Đảm
bảo thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 100% theo Ke hoạch rà
soát, đảnh giá thủ tục hành chính năm).
3.2. Cập nhật 100% thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố; tập trung
rà soát, cập nhật, công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính, đảm bảo sự
thống nhất, đồng bộ trong việc đăng tải các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ
công quốc gia, Trang thông tin Hành chính công của tỉnh, website của địa
phương và trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.
3.4. Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính
quyền (liên thông ngang, liên thông dọc; liên thông ngang - dọc).
3.5. Thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ
quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.
3.6. Các hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết phải được cập nhật, theo dõi
tình hình thực hiện thông qua phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
4.1 Tổ chức triển khai các quy định mới của Trung ương về sắp xếp, kiện
toàn bộ máy cơ quan hành chính các cấp.
4.2 Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, khắc
phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
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5.1 Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, quy định về quản lý, sử
dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.
5.2. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.
5.3. Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; giải
quyết các chế độ, chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, người
hoạt động không chuyên trách và chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực
hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn theo Nghị quyết số
15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
5.4. Triển khai Quy chế văn hóa công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương
hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ,
công chức.
5.5. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình đột phá “Phát
triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình
Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm
kỳ 2020-2025 (của phường).
5.6 Xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức; chú trọng mở rộng diện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và
gắn công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức với việc đào tạo, bồi dưỡng.
6. Cải cách tài chính công
6.1 Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Nghị định số
117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.
6.2 Thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng
biên chế và kinh phí quản lý hành chính.
6.3 Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách
thuế, thu nhập, tiền lượng, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo quy định,
gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
7. Hiên đai hóa hành chính
•

•

7.1 Tổ chức triển khai, vận hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử
theo quy định.
7.2 Tiếp tục nâng cấp, trang bị hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng
công nghệ hiện đại; hoàn thiện cơ bản hệ thống đảm bảo an toàn thông tin nhà
nước.
7.3Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
mức độ 4 và thực hiện thanh toán phí, lệ phí dịch vụ không dùng tiền mặt và
thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phương thức
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính
công ích.
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7.4 Tổ chức vận hành hiệu quả Hệ thống đường dây nóng 1022 để tiếp
nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa
bàn. Triển khai quảng bá thông tin và dịch vụ hành chính công của tỉnh qua các
ứng dụng, mạng xã hội theo đúng quy định pháp luật, hiệu quả thiết thực, phù
họp với tình hình thực tế của đơn vị.
7.5 Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.
7.6 Tiếp tục tổ chức thực hiện ứng dụng chữ ký sổ chuyên dung theo chỉ
đạo của trên.
8. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính
8.1 Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc thực hiện cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc
chung tay thực hiện cải cách hành chính.
8.2 Đài Truyền thanh phường tiếp tục đưa tin về công tác cải cách hành
chính
8.3 Ban biên tập cổng thông tin điện tử phường đưa tin, bài, hình ảnh về
công tác CCHC của phường; quản lý các nội dung liên quan đến CCHC trên
giao diện cổng thông tin.

V.NHỮNG NHIỆM vụ CCHC TRỌNG TÂM ĐƯỢC XÂY DựNG,
TRIÊN KHAI TRONG NẢM 2021 (Có phụ lục kèm theo)
VI. TỒ CHỨC THựC HIỆN
Các ngành thuôc UBND phường tổ chức thưc hiên môt số nhiêm vu
sau:
1. Tổ chức thực hiện đúng, đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ đối với các
nhiệm vụ trọng tâm.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động CCHC của
địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù họp với từng đối
tượng.
3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC;
kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm những
trường họp vi phạm về hoạt động công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy định về
giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên
trách và nhân viên hợp đồng.
4. Tăng cường, đảm bảo sự phối họp giữa các ngành, đoàn thể, đơn vị liên
quan trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là giữa ngành chủ trì và đơn vị liên
quan đến những nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch này.
* Trách nhiêm
• cu• thể

5

1. Giao công chức Văn phòng - thống kê phối hợp với ngành liên quan
giúp ủ y ban nhân dân phường đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế
hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng yêu cầu, tiến độ; tổng hợp báo
cáo tình hình thực hiện kế hoạch; đề xuất giải pháp đẩy mạnh triển khai thực
hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch.
- Tổ chức niêm yết công khai minh bạch, cập nhật, hướng dẫn rõ ràng tất
cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; công khai địa chỉ tiếp nhận phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
- Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc việc áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; định kỳ rà soát các quy trình
công việc để bổ sung, cập nhật vào phiên bản ISO theo quy định.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của cơ quan. Tiếp tục triển khai hiệu quả các phần mềm dùng
chung, các phần mềm ứng dụng.
- Thực hiện đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2020 của phường.
2. Giao cán bộ phụ trách công tác Nội vụ phối hợp ngành liên quan tham
mưu ủ y ban nhân dân phường thực hiện tốt các nội dung về cải cách tổ chức bộ
máy hành chính; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây
dựng “Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” và
“Cồng sở thân thiện vì Nhản dân phục vụ”.
3. Giao Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tham mưu ủy ban nhân
dân kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo chất lượng, điều
kiện làm việc và yêu cầu cải cách hành chính; triển khai thực hiện Ke hoạch đo
lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số
2079/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Giao công chức Tư pháp - hộ tịch chủ trì, phối hợp ngành, đơn vị liên
quan tham mưu ủy ban nhân dân thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thể chế;
triển khai việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
5. Giao công chức Tài chính - kế toán chủ trì, phối hợp ngành, đơn vị liên
quan tham mưu ủ y ban nhân dân thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính
công; tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại
đơn vị; hướng dẫn ngành liên quan lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí
thực hiện theo quy định.
6. Giao công chức Văn hóa - xã hội tham mưu ủ ỵ ban nhân dân xây dựng
và tô chức các chương trình thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính tại
đơn vị.
VII. KINH PHÍ THựC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch cải cách
hành chính được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. Khuyến khích
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việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách
để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
2. Các ngành được giao nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC xây dựng dự
toán kinh phí để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
T rên

ítâv là Ke hoạch cải cách hành năm 2021 của UBND phường Mỹ

Phước
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HỦ TICH

-U B N D thịxã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường;
- CT và các PCT;
- Trưởng các ngành, đoàn thể;
- BĐH các KP;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thanh Phong
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NHỮNG NHIỆM v ụ CẢI CÁCH HÀNH CH
(Kèm theo K ể hoạch số 0 3 /KH-UBNlỷ
STT

Nội dung nhiệm vụ

I

Công tác chỉ đạo, điều hành
Xây dựng, ban hành Kế hoạch cải
cách hành chính nhà nước năm
2021
Xây dựng và tổ chức thực hiện
Chương trình tổng thể CCHC
nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
trên địa bàn phường.
Xác định chỉ số hài lòng của
người dân đối với sự phục vụ của
cơ quan hành chính nhà nước tại
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
quả.
Tự đánh giá xác định chỉ số
CCHC nhà nước phường Mỹ
Phước năm 2020
Tổ chức thực hiện công tác tuyên
truyền công tác CCHC trên địa
bàn.
Cải cách thể chế
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử
lý, rà soát văn bản quy phạm

ĐƯỢC XÂY DựNG, TRIỂN KHAI NẢM 2021
01 năm 2021 của ủy ban nhân dân phường)

~SaiT pỉK S '' ^ Ngành chủ trì

Ngành phối
______ ___________

1
2

3

4

5

II
1

Thời gian
hoàn thành

Kế hoạch

Công chức Văn Các
phòng - thống kê
UBND

ngành

Tháng
1/2021

Kế hoạch

Công chức Văn Các
UBND
phòng - thống kê

ngành

Quý 11/2021

Báo cáo

Trưởng Bộ phận Các
tiếp nhân và trả kết ƯBND
quỉ

ngành Hàng quý và
năm

Báo cáo

Công chức Văn Các
phòng - thống kê
UBND

ngành

Tháng
01/2021

Các nội dung Công chức Văn hóa Các
UBND
xã hội
tuyên truyền

ngành

Năm 2021

Các
UBND

ngành

Qúy 1/2021

Kế hoạch

Tư pháp - Hộ tịch

Ghi
chú

2

STT

2

3

4

m
1
2

3

4

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm

Ngành chủ trì

Ngành phối
hợp

pháp luật năm 2021
Xây dựng và triến khai thực hiện Kế hoạch
Tư pháp - Hộ tịch
Các
kế hoạch theo dõi tình hĩnh thi
UBND
hành pháp luật năm 2021
Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, Báo cáo
Tư pháp - Hộ tịch
Các
rà soát văn bản quy phạm pháp
UBND
luật năm 2021
Báo cáo kết quả kế hoạch theo Báo cáo
Tư pháp - Hộ tịch
Các
dõi tình hình thi hành pháp luật
UBND
năm 2021
Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
Xây dựng Ke hoạch rà soát, đánh Kê hoạch
Cán bộ đầu mối Các
giá thủ tục hành chính.
kiểm soát TTHC
UBND
Công bố, cập nhật, công khai thủ Quyết định
Cán bộ đầu mối Các
tục hành chính thuộc thẩm quyền
kiểm soát TTHC
ƯBND
giải quyết của tỉnh theo quy
định; công khai TTHC trên cổng
thông tin điện tử phường.
Công khai TTHC trên cổng TTHC công khai Cán bộ đầu mối
thông tin điện tử phường (Tạo
kiểm soát TTHC
liên kết với cong dịch vụ công
Quốc gia và cống dịch vụ công
tỉnh Bình Dương)
Sửa đổi, bổ sung (nếu có) Đề án Đề án
Trưởng Bộ phận
tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả
tiếp nhận và trả kết
kết quả trình UBND thị xã phê
quả
duyệt.

Thời gian
hoàn thành

ngành

Qúy 1/2021

ngành

Quý IV

ngành

ngành

Quý 1/2021

ngành

Năm 2021

Năm 2021

Năm 2021

Ghi
chú

3

STT

Nôi dung nhiêm vu

Sản phẩm

Ngành chủ trì

5

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản Văn bản trả lời Cán bộ đầu mối
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ khiếu nại, thắc thực hiện kiểm soát
TTHC
mắc, kiến nghị.
chức về TTHC.

6

Thực hiện tiêu chí đánh giá cán Quy chế
bộ, công chức làm việc tại bộ
phận một cửa.
Thực hiện đánh giá việc giải Quy định
quyết thủ tục hành chính.

7

8

9

IV

V
1

Triển khai thực hiện ứng dụng Phần mềm
hành chính công - ứng dụng
thành phần và kết nối với ứng
dụng 1022 chung của tỉnh.
Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả Kết quả TTHC
TTHC qùadịch vụ BCCI.
Cải cách tổ chức bộ máy hành c lính nhà nước
Tiếp tục thực hiện sắp xếp tố Kê hoạch
chức bộ máy đơn vị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo
quy định của Tỉnh ủy, ƯBND
tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã (Nếu
có).

Ngành phối
hợp
Các ngành có
liên quan trong
bộ TTHC cấp
xã
Các
ngành
ƯBND

Trưởng Bộ phận
tiếp nhận và trả kết
quả
Trưởng Bộ phận Các
ngành
tiếp nhận và trả kết UBND
quả
Các ngành UBND
Các ngành
ƯBND

Trưởng Bộ phận Các
tiếp nhận và trả kết UBND
quả
Cán bộ Nội vụ

ngành

Thời gian
hoàn thành
Năm 2021

Năm 2021

Năm 2021

Năm 2021

Năm 2021

Năm 2021

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách
Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ Tờ trình
Cán bộ Nội vụ
Năm 2021
trợ cho các đối tượng khi thực

Ghi
chú

4

STT

2

3
4

VI
1

vn
1

2

Nội dung nhiệm vụ
hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh
giản biên chế (Nếu có).
Ban hành và triển khai Ke hoạch
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức năm 2021
Tiếp tục triển khai thực hiện tinh
giản biên chế theo quy định.
Đẩy mạnh việc kiểm tra công vụ,
giờ làm việc; kiểm tra việc thực
thi nhiệm vụ và chấp hành các
quy định của nhà nước về quản
lý, sử dụng cán bộ, công chức,
người hoạt động không chuyên
trách.
Cải cách hành chính công
Tiếp tục thực hiện theo Hướng
dẫn sử dụng kinh phí theo Nghị
định số 130/2005/NĐ-CP ngày
17/10/2005 của Chính phủ, Nghị
định số 117/2013/NĐ-CP ngày
07/10/2013 của Chính phủ
Hiên đai hóa hành chính
Xây dựng và triến khai kế hoạch
ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động cơ quan phường.
Quán triệt, đôn đốc công chức,
viên chức sử dụng phần mềm

Sản phẩm

Ngành chủ trì

Ngành phối
hợp

Thời gian
hoàn thành

Kế hoạch

Cán bộ Nội vụ

Quý
IV/2020

Kế hoạch

Cán bộ Nội vụ

Năm 2021

Văn bản

Cán bộ Nội vụ

Năm 2021

Văn bản

Công chức Tài
chính - kế toán

Năm 2021

Kế hoạch

Công chức Văn
phòng - thống kê

Quý 1/2021

Văn bản chỉ đạo

Công chức Văn Tất cả CBCC
phòng - thống kê

Năm 2021

_______ c________ m

Ghi
chú

5

STT

3

4

5

6
7

Nôi dung nhiêm vu

Sản phẩm

quản lý văn bản, sử dụng hộp thư
công vụ, chữ ký số được cấp.
Tiếp tục triển khai, duy trì hệ
Văn bản chỉ đạo
thống phần mềm quản lý văn bản
và điều hành công việc.

Duy trì thực hiện hệ thống đường
dây nóng để tiếp nhận, xử lý và
trả lời phản ánh, kiến nghị của
người dân, doanh nghiệp trên địa
bàn.
Xây dựng quy chế sử dụng phần
mềm quản lý hành chính một cửa
điện tử.
Xây dựng quy chế sử dụng hội
nghị trực tuyên câp xã.
Triển khai, duy trì Khung kiến
trúc chính quyền điện tử phiên
bản 2,0 theo lộ trình phân cấp.
r

ĩ

Văn bản chỉ đạo

Quy chế

Quy chế
Văn bản chỉ đạo

Ngành chủ trì

Ngành phối
hợp

Công chức Văn Tất cả CBCC,
phòng - thống kê
những
người
hoạt
động
không chuyên
trách
Công chức Văn Tất cả CBCC,
phòng - thống kê
những
người
hoạt
động
không chuyên
trách
Trưởng Bộ phận
tiếp nhận và trả kết
quả
Công chức Văn hóa
xã hội
Công chức Văn hóa Công chức Văn
xã hội
phòng - thống
kê

Thời gian
hoàn thành

Năm 2021

Năm 2021

Năm 2021

Năm 2021
Năm 2021

Ghi
chú

