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ban hành KI hooch cái cách hành chInh Nhà rnthc tinh Nghc An nám 2022, 

Theo de' ngh/ cza Tru'O'ngphOng N5i vi. 

QUYET DNH 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay K hoch cái each hành chInh 

Nhà nuâc thj xâ Cüa Lô nàm 2022. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIA  LO Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

KE HOACH 
Cãi cách hành chInh Nhà ntrrc thj xã Cfra Lô näm 2022 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh s /QD-UBND ngày tháng 01 nàm 2022 
cia Uy ban nhán dan thj xa Ci'ra Lô,) 

Chü d cüa 11am 2022: "Tqp trung chuyn ddi sd trong các cc quan nhà 
nzthc thi xâ Ctra Lô ". 

I. MIJC TIEU 

1. 95% van ban quy phtm pháp 1u.t (QPPL) cüa thj xã duqc ban hành, sra 
dôi, bô sung hoc thay the, bâi bó dam bào chat luçmg, khâ thi và dung tin d. 
Phân dâu 100% van ban pháp lut duçic triên khai kjp thai, dung quy dnh. 

2. Dam bâo 100% thu t1ic hành chInh (TTHC) thuc thm quyn giái quyt 
cüa phông, ban chuyên môn, UBND các phithng duçc rà soát. Rut ng.n thai gian 
giài quyêt hotc dê nghj cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh dôi vri nhffig 
TTHC có the rut ngän dugc thai gian nhung chua ducc cat giàm. 

3. Müc d hài lông cüa nguai dan, doanh nghip v giãi quyt TTHC dat 
trên 85%. Müc d hài lông dôi vâi vic cung cap djch vli hành chInh cong dtt 
trên 85% tra len, djch vii cüa các don vj sir nghip cong 1p dat  trên 80%. 

4. T5' 1 h so thrc hin theo co ch mt cüa, co ch mt ciira lien thông cüa 
co quail, don vj trã truac han,  dng  han dat 98% tr& len. 100% ho so chm vi l 
do chU quan phâi dugc xin lôi nguai dan, to chirc kjp thai, không có ho so ton 
d9ng. Cong khai kjp thai, minh bach  100% kêt qua xu 1 cOng vic cUa can b, 
cong chüc, viên chic (CCVC). 

5. 100% can b, CCVC cüa các phông, ban, UBND các phuô'ng thrc hin 
nghiêm các chi thj cüa Thu tixâng ChInh phü và cüa tinh ye tang cu?ng kS'  1ut, 
k5' cuong hânh chInh, không có vi pham. 

6. Dam bão 100% Co quan hành chInh cp thj xä, cp phiRmg thirc hin kjp 
thyi, dung các quy djnh ye to chuc b may. 

7. 100% co quan nhà rnthc sü diing hiu qua phn mêm và trên 80% vAn 
bàn di duçic k so trên phan mêm quail 1 van bàn I-Office (Trr tài 1iu thuc 
danh m%lc bI mQt nhà nuac). 100% thu tiic hành chInh dü diêu kin duçic cung cap 
müc d 3, 4 trên cOng djch viii cOng cüa tinh. TS'  1 ho so giãi quyet trirc tuyên 
trên tong so ho so giâi quyêt TTHC cüa thj xã dat  tir 30% tr& len. 

8. Cài thin Chi s cài cách hành chInh (PAR INDEX), Chi s hài lông cüa 
nguai dan, to chüc dôi vâi sir phiic vi cüa Co quan hành chInh nhà nithc (SIPAS) 
cüa thj xã. 



II. NHI1M VIJ 

1. Cal cách the ch 

a) Nâng cao cht luçmg tham mini xây dirng ban hành van bàn QPPL dam 
bâo chat luqng, dung quy djnh cüa pháp lut, phü hçp thirc tiên và kjp thi. 

b) Xây dirng và hoàn thin h thng các van bàn QPPL cüa thj xà. Tp 
trung uu tiên si:ra dôi, bô sung, thay the hoc bãi bô các quy djnh cüa pháp 1ut ye 
chirc näng thim v1i, quyên han  và c câu to chic b may cUa các co quan hành 
chInh nhà nithc theo Nghj djnh ChInh phü và các Thông tu hithng dn cüa BO, 
ngành TW. Các van bàn QPPL phiic vi chi dao,  diêu hành, các van bàn lien quan 
den c ché chInh sách phiic vii cho phát triên kinh tê xã hi, thu hut dâu tu, an 
sinh xã hi trén dja bàn thj xâ. 

c) T chücthirc hin kjp thi các van bàn, quy djnh mdi. Rà soát, s1ra di, 
bô sung, thay the, bäi bó, ban hành mi các van bàn quy phm pháp 1ut dam bào 
tiên d, dOng b, khã thi. 

d) Thirc hin t& cOng tác kim tra, kjp th?ñ phát hin các van bàn không 
con phü hcip vd quy dnh cüa pháp 1ut hin hành hoc trái quy djnh cüa pháp 
1ut dê kiên nghj, xi:r l kp thñ. 

d) T chirc thirc hin t& cOng tác theo döi thi hành pháp 1ut. 

2. Cãi cách thu tic hành chinh 

a) Ban hành quy& djnh cong b kjp thyi danh mi1c thu tçic hành chInh O các 
phông, ban chuyên môn, các phung tao  diêu kin thun igi cho vic thirc hin. 
Dông thi, phê duyt quy trInh din tir, quy trInh ni b trong vic giài quyêt 
TTHC. 

b) Rà soát, bãi bO các TTHC không cn thit, không hgp pháp và không 
hçip 1. Tiêp tiic cài each TTHC theo huóng dcm giãn hóa, giám thai gian, chi phI 
thirc hin nhât là TTHC lien quan ti ngui dan, doanh nghip tp trung mt so 

lTnh vrc tr9ng tam: Dâu tu, dat dai, xây dimg, tài nguyen môi trung, thuê, y tê... 

c) Kim soát chat ch vic ban hành mOi các TTHC theo quy djnh. Cung 
cap thông tin dê duy trI và ctp that c sO dü 1iu quôc gia ye TTHC. Thirc hin 
day du ni dung cOng khai, minh bach  tat cà các TTHC trên cOng, trang thông tin 
din tü cüa thj xâ, tai  nai giao djch và các hInh thüc khác. 

d) Cong khai các chun mirc, quy djnh hành chInh, tip nhn, xü l phàn 
ánh, kiên nghj cUa Ca nhân, to chüc ye các quy djnh hành chInh. Thirc hin kjp 
thai, day dü, nghiêm tue các quy djnh ye vic xin lOi cá nhân, tO chuc trong giâi 
quyêt thu t1ic hành chInh. 

d) Dy manh  vic phân cp, phân quyn giâi quyt các TTHC theo chi dao 
cUa Thu tuOng ChInh phü. 

e) Phi hgp hiu qua Trung tam Phc vii hành chInh cong tinh; duy trI và 
thirc hin có hiu qua eq che mt cua, mt cua lien thông a thj xà và phuang. 
Tang thu tiic hành chInh lien thông. 



f) T chirc thirc hin vic tip nhn, xr 1 phãn ánh, kin nghj cüa cá nhân, 
to chirc kjp thai, dung quy djnh. 

3. Cãi each to chile bô may hành chInh nhà nw&c 

a) Ban hânh quy& djnh quy djnh v chüc nàng, nhim v'i, quyn han, Co 
câu to chüc b may cüa các co quan hành chInh nba nuóc theo Nghj djnh ChInh 
phü va Thông tu huOng dan cüa các b ngành gän vOi vic thirc hin Nghj quyt 
TW 6 (khóa XII). 

b) Tip tiic thirc hin t& các quy djnh v phân công, phân cp quãn 1 nhà 
nuâc, day manh  giám sat, kiêm tra, thanh tra sau phân cap. 

c) Nâng cao chit luçing phiic vi cüa các co quan hành chInh nhà nuó'c 
thông qua vic nâng cao chat hicing thrc hin co chê mt cira, m5t cira lien 
thông, báo dam s,r hài lông cüa tO chirc, cá nhân, doanh nghip dôi vói sir phc 
viii cüa co quan hành chinh nhà nuâc. 

d) Thrc hin t& vic phi hçip trong cOng tác gifta các cp, các ngành. 

4. Cãi each ch d cong vi 

a) Thxc hin các quy djnh v chüc danh, tiêu chutn nghip v11 can b, cOng 
chirc, viên chüc, kê cã can b, cOng chirc lãnh dto, quán l; th%rc hin co câu 
cOng chtrc, cc câu chirc danh nghê nghip viên chirc hcrp l gän vth vj trI vic 
lam trng Ca quan, don vj. 

b) Ban hành và t chirc trin khai b tiêu chI dánh giá, xp loai  can bô 
CCVC theo vj trI vic lam hang nAm dê triên khai chung trong toàn thj xã theo 
Nghj djnh 90/20201ND-CP cüa ChInh phü. 

c) Thixc hin dung quy djnh cüa ChInh phü, quy dnh v tuyn ding, sü 
diing, quãn 1 cOng chuc, viên chüc theo Nghj djnh 13 8/2020/ND-CP và Nghj 
djnh 115/2020/ND-CP; thrc hin chInh sách thu hut nguOn nhân 1irc chat lugng 
cao theo Nghj djnh 140/2017/ND-CP. 

d) Thm dnh, quy& djnh sua d,i b sung, diu chinh d an vi trI vic lam 
cho các phông, ban chuyên môn, don vj sir nghip trirc thuc. Bô trI, sap xêp di 
ngü can b, cOng chüc, viên chüc cüa thj xã trong nArn 2022 và các nAm tiêp theo 
theo dê an vj trI vic lam, dam bâo dü sO 1ung, co câu hp 1, có phâm chat dao 
duc, dü trInh d và näng hrc, có tInh chuyên nghip cao, tn tiiy trong thi hành 
cOng vii, phc vii nhân dan. 

d) Tip tiic thirc hin t& chInh sách tinh giãn biên ch theo Nghj djnh 
10812014/ND-CP; Nghj djnh 113/2018/ND-CP và Nghj djnh 143/2020/ND-CP 
cüa ChInh phü. 

e) Tang cung k 1ut, kS'  cuong hành chInh trong các co quan, don vj i các 
cap. Kjp thai xü l nghiêm cac trumg hgp vi pham dao  duc cOng vii. 

f) Di mói cOng tác dào tao,  bi duöng can b, cOng chuc, viên chüc chü 
trçng cOng tác bôi duông, cp nht kiên thuc chuyên mOn, k nàng, dao  duc cOng 
vi, các kiên thüc bO trçi khac. 



g) Thirc hin dy dü, kjp thèi các ch d, chInh sách tin ltrcing, dãi ng déi 
vôi CCVC theo quy djnh cüa Nhà nithc. Khen thuông kjp thii diôi vi can b, 
cong chirc, viên chüc nhäm to dng lirc trong hot dng cOng vii. 

5. Cal cách tãi chInh cong 

a) Thirc hin có hiu qua Nghj djnh s 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005, 
Nghj djnh sO 1 17/2013/ND-CP ngây 07/10/2013 cüa ChInh phü ye quy djnh chê 
d tir chü, t1r chju trách nhim ye si diing biên chê và kinh phi quãn 1 hành 
chInh dôi vi các co' quan nhà nuâc; Nghj djnh so 60/2021/ND-CP ngày 
21/6/2021 cUa ChInh phü quy djnh Ca chê t1r chü tài chInh cüa dan vi sir nghip 
cong ip. 

b) Thirc hin các hott dng xã hi hóa giáo dijc, dao tao, y t, van hóa, th 
diic, the thao, khoa hçc cong ngh. 

6. Xãy dirng ChInh quyn din tü', ChInh quyn s6 

a) Xây dirng ChInh quyn din tir cüa thj xã Cüa Lô; trin khai d an do thj 
thông minh. 

b) Xây drng các ca si dü 1iu chuyên ngành phiic vçi trin khai chInh quyn 
din tü. 

c) Ap diing có hiu qua h thng quán 1 van bàn diu hành VNPT I-Office; 
chü k so tai các dan vj 0' các cap. 

d) Xây dimg h thng thông tin báo cáo; các phtn mm chuyên ngành. 

d) Tip tiic tuyên truyn và dy manh  vic tiêp nhn, giái quy&, xü 1 h so' 
qua djch vi cOng trirc tuyên m0'c d 3, müc d 4; Khai thác, si:r ding Cong djch 
vii cong trirc tuyên và h thông mt cira din t0' thj xã và phuO'ng có hiu qua. 

e) Cong b& áp diing và duy tn, cái tin H tMng quãn 1 cht luçmg theo 
tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2015. 

(Các nhim vy cy they  và phán cong trie2n khai thy'c hiçn tgi phy lyc kern theo) 

III. GIAI PHAP THIXC HIN 

1. Tip tiic lãnh do, chi dto các ngành, các cap triên khai có hiu hrc, hiu 
qua cong tác CCHC trên dja bàn thj xã trong nàm 2022. 

2. Tip tiic d cao vai trO, trách nhim cüa nguôi dCrng du ca quan, dan vi 
trong lãnh dto, chi dao  và to ch0'c thirc hin nhim vii CCHC. Xác djnh day dü 
vai trô, tinh than trách nhim cüa di ngü can b, cOng chüc, vien chüc trong 
thirc hin nhim v11 cãi cách hành chInh. Nâng cao nàng 1irc, hiu qua cong tác 
cüa tirng cá nhân và to chirc. 

3. Tang ci.r&ng cOng tác kim tra, dánh giá vic trin khai thirc hin cài cách 
hành chInh 0' các cap, trong các ca quan, dan vi. Dánh giá, xep htng cài cách 
hành chInh các sO, ngành, dja phuang khách quan, chmnh xác. 

4. TAng cu0'ng tInh cong khai, minh bich cüa CC ca quan, dan vj. Khen 
thuâng kjp th0'i dé dng viên, khuyen khIch can b, cOng ch0'c, viên chüc hoàn 



thành t6t nhim vi dng thai xir 1 nghiêm nhung ngui không hoàn thành nhim 
vii, vi phim k' 1ut. 

5. U'ng d%ing mnh me cong ngh thông tin - truyn thông d h trçi t& cho 
cãi cách hành chInh, tang tInh cong khai minh bach và hiu qua giám sat. Day 
manh các hott dng tuyên truyên nâng cao nhn thüc; huy dng s11 tham gia cüa 
nhân dan, to churc vào cong tác câi each hành chInh. 

6. Dam báo ngun 1irc tài chInh cho vic trin khai CCHC theo phân cp 
quãn 1 nhân sách nhà nuâc hin hãnh. 

IV. TO CH1C THTC HIN 

1 .Tnthng các phông, ban chuyên mOn, don vj si,r nghip trirc thuc; Chü 
tjch UBND các phung: 

- Can cü K hotch nay trrc tip chi dto xây dirng k hoach cii th d trin 
khai và to chüc thirc hin các nhim vi cãi cách hành chInh ti cor quail, dan vj, 
dja phuo'ng phü hqp vói thirc té. Cam kêt thirc hin các thim vi tr9ng tam trong 
näm gàn vOi cong tác thi dua khen thu&ng. 

- Tang cithng cong tác tr kim tra, don dc, giám sat vic thic hin; djnh 
kS' hang qu, 6 tháng, näm hoc dt xuât báo cáo UBND thj xâ (qua phông Ni 
v) tInh hInh, kêt qua th?c hin câi each hành chInh cüa Ca quail, don v, dja 
phuang. 

- Xây dirng d%r toán kinh phi h trçY d th%rc hin các nhim vi ducic giao 
tii K hoach nay g1ri phông Ni v11 thâm tra, g11i Phông Tâi chInh thâm ctjnh trInh 
UBND thj xä xem xét, quyêt djnh. 

2. Các cci quan chü trI trin khai thc hin các ni dung cái each hành 
chInh: 

2.1. Các phông chuyên mOn, UBND các phu&ng, các dan vj sir nghip tnrc 
thuc thi xã: 

- Xây drng k hoach  d ci th hóa và trin khai thijc hin các ni dung, 
nhim vu c11 th thuc trách nhim cüa Ca quan, don vj. Thirc hin ch d thông 
tin báo cáo djnh kr theo tlrng qu trong nàm, gui v LJBND thj xä (qua phông 
Ni vii) theo quy djnh. 

2.2. Phông Ni vii: 

- Là ca quan giüp UBND thj xã theo döi, kiêm tra, don doe và trrc tiêp tO 
chIrc trin khai thirc hin K hoach; tng hçip, tham muu UBND thj xã dánh giá 
kt qua trin khai thrc hin K hotch. 

- Chü trI trin khai thirc hin các ni dung, thim vii  v cái cách t chüc b 
may hánh chInh; xây dirng và nâng cao chat luçmg di ngü can b, cong chüc, 
viên chüc; thrc hin t& ch d báo cáo kt qua thrc hin K hoach, dot xut theo 
yêu câu cüa cap trên. 

2.3. PhOng Tu pháp 



- Chü trI trin khai thirc hin các ni dung, nhim vi,i v cãi each th ch. 

2.4. Van phông Uy ban nhân dan thj xã 

- Trin khai thi.rc hiên nhiêm vu v rà soát thu tuc hành chInh; thuc hiên 
diii mi phucing thirc chi dto, diu hành, cái tin nâng cao chtt luqng hi hop, 
thirc hin ccr ch mt ci:ra, Co ch mt cira lien thông tai  UBND thj xa. 

2.5. Phông Tài chInh 

- Chü trI trin khai thrc hin nhim vi câi each tài chInh công; can d&, 
tham mi.ru Uy ban nhân dan thj xã quyt djnh phân b ngân sách th%rc hin K 
hoach dam bâo có hiu qua. 

2.6. Phông Van hóa thông tin 

- Chü trI trin khai ni dung v cong tác tuyén truyn CCHC, nhim v11 
irng diing cong ngh thông tin trong hott dng cüa các Co quan hành chInh nhà 
nuóc theo K hoich; chi do Trung tam van hóa th thao và truyn thông quãn l, 
4n hành và duy trI hot dng cüa Cng Thông tin din tü thj xã. 

2.7.PhôngKitht 

- Chü trI trin khai thirc hin nhim vii irng dung H thng quãn l cht 
liscng theo tiêu chu.n ISO 9001:2015 trong co quan hành chInh nhà nrnrc thj xA 
và các phu?ing. 

Trong qua trInh t chüc trin khai thirc hin, nu có khó khàn, vuó'ng mac, 
yêu cu Trithng các phông chuyên môn; Chü tjch UBND các phu&ng kp th?ñ 
phãn ánh dn Uy ban nhân dan thj xã (qua phông Ni vit) d duçc xem xét, 
hi.thng dn them hoc tng hçip, báo cáo d xut UBND Thj xã xem xét, cho 
kin chi dao thiic hin./. 

3. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông thj xà dAy minh cong tác 
thông tin, tuyên truyên vá xây d%rng các chuyên trang, chuyên mic ye cong tác 
cãi each hành chInh và ni dung K hoach  nay.!. 

Uc( BAN NHAN DAN TH! xA CUA LO 



PHV LUC 
KE HOACH TRIEN KHAI CAC NHIM \TIJ YE cAi CACH HANH CHINH NAM 2022 

(Ban hành theo QuyeXt  djnh so' /QD-UBND ngày tháng 12 nám 2021 cia Uy ban nhán dan tinh Ngh An) 

TT Nhim v1i San phm, kt qua dâu ra Co quan 
chü trI 

Co'quan 
phôi hçrp 

Thai gian 
hoãn thành 

CA! CACH THE CHE 

Tham miju xây dxng, si'ra di, b 
sung ca ch& chInh sách, van bàn 
quy pham pháp luât thuc linh virc 
quán 1 cüa ngãnh, dja phrnmg 

- Nghj quyt cüa HDND, Quyt 
dinh cüa UBND; 
- Báo cáo kt qua theo djnh ki 
hang qu. 

- Các phàng, ban 
chuyên môn; 
- Phông Tu pháp, 
UBND phithng. 

- PhOng Tu pháp; 
- Các phông, ban 
chuyên mon. 

- Thi.rôngxuyên 
- Djnh k' qu. 

2 

Xây drng, trin khai thirc hin k 
hoach kiêm tra, rà soát van ban quy 
phtm pháp 1ut nàm 2021 trên dja 
bàn thj xä Cira Là 

- K hotch cüa UBND thj xa. 
- Báo cáo k& qua kim tra, rà 
soát, xr 1 van bàn QPPL. 

- Phông Tu pháp - Các phOng, ban 
chuyên mon. 

-Thang 01 
- Báo cáo theo 
tin d k 
hoach và dinh 
k. 

Cong b van bàn QPPL ht hiu 1rc 
näm 2021 

Quyt djnh cüa UBND thj xã, 
UBND phurng 

- PhOng Tu pháp 
- UBND phung 

- Các phông, ban 
chuyên mon. 

Thang 
01/2022 
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TT Nhim vu San phm, kt qua dall ra 
Co quan 
chü trl 

Co quan 
phôi hqp 

Thbi gian 
hoàn thành 

T chüc thuc hiên cong tác theo dOi 
thi hành pháp 1ut 

- K hoch cüa UBND thj xã; 
- Báo cáo cüa UBND thi xâ; 

- PhOng Tu pháp 
- Các phOng, ban 
chuyên môn, 
UBND phu6ng 

- Tháng 01 
- Tháng 12 

Sc kt dánh giá tInh hInh, kt qua 
ci th cüa mt s chInh sách cña thj 
x duçic ban hành t?i  các Nghj 
quyt cüa HDND thj xä 

Báo cáo cüa UBND thi xã - PhOng Tu pháp 
- Các phong, ban 
chuyên môn, 
UBND phu?ng 

Tháng 12 

CAI CACH THU TVC  HANH CHINH VA THI!C HIN CO CHE MQT CUA, MQT CIYA LIEN THÔNG 

Xây dung, trin khai k hotch kim 
soát thu tiic hành chInh 

K hoich cüa UBND thj xã; Báo 
cáo kêt qua 

- Van phOng 
UBND thi xä. 
- Các phOng, ban 
chuyên môn, 
UBND phung 

- Các phong, ban 
chuyên môn, 
- UBND phung 

Xây dirng Kê 
hotch tháng 
01; báo cáo 
theo djnh k 

2 Cong b thu tic hành chInh 

Quyt djnh cong b thu tue hành 
chInh hoc danh m11c thu tiic 
hành chInh thuc phm vi quãn 

CáC cap 

- Các phOng, ban 
chuyén môn, 

Van phông UBND 
thi xa 

Cp nht, Cong 
bô, b sung 
thuing xuyên 
khi cósu thay 

3 Cong khai thu tiic hành chInh 
100% thu tjc hành chInh thue 
thm quyn giâi quyt dä cong 
bô dixçic cOng khai theo quy djnh 

- Các phOng, ban 
chuyên môn, 
- UBNID phixàng 

Van phông UBND 
thj 

Thrng xuyên 
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TT Nhim vu San phm, kt qua dâu ra Co quan 
chü trI 

Co'quan 
phôi hqp 

ThO'i gian 
hoàn thành 

Phê duyt, sira dôi, bô sung, diêu 
chinh quy trInh ni b, quy trInh 
diên ti:r dôi vi vic giâi quyêt tirng 
thu t%lc hành chInh cp thj xã, cp 
phuàng, d thirc hin thông nhât 
trong toàn thj xã 

Quyt djnh cüa Chü tjch UBND 
thj xä 

- Phông Kinh t 
- Van phong 
UBND thj xã, 
- UBND phung 

Khi có slgr thay 
dii 

T chrc tip nhn, xir 1 phãn ánh, 
kin nghj v quy djnh hành chInh 

100% kin tip nhn &rçcc xi:r 
1 kü th6i; Báo cáo kt qua thirc 
hin 

Van phOng UBND 
thi 

- Các phOng, ban 
chuyên môn, 
- UBND phithng 

Thu?mg xuyên 

6 
Th%rc hin co ch môt ca, co ch 
mt cüa lien thong. 

- Th?c hin các quy djnh cüa 
Trung uong và UBND tinh; 
- Báo cáo kt qua th%rc hin; kt 
qua xü l h so qua b phn mtt 
cCra. 

- Các phông, ban 
chuyên môn, 
- UBN1i phithng 

Van phông UBND 
thi xã 

Theo quy djnh 

Thirc hin Co ch mt cira, co ch 
môt cüa lien thông 

- Thirc hin các quy djnh cüa 
Trung hong và UBND tinh; 
- Báo cáo kt qua thijc hin; k& 
qua xir 1 h so qua b phn mOt 
cua. 

- Van phOng UBND 
thjxã 
- UBNDcácphixOiig. 

-Cá phg Ixin diuyên 

''' -ThCOIUYdII 

8 

Cong khai 100% kt qua xir 1 cong 
viêc cUa co quan, don vj, cüa cong 
chuc, viên chirc trên cong thông tin 
diên ti.r cüa don vi 

- Báo cáo kt qua duqc cong khai - Các phông, ban 
chuyên mon. 

- Cng thông tin 
din ti'r thj xã. 

- Theo djnh k' 
hang tháng. 
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TT Nhim vu San phm, két qua dâu ra Co quan 
chü trI 

Co'quan 
phôi hop 

Thôi gian 
hoàn thành 

Thuc hiên lien thông các thu t11c 
hành chInh a các cp 

Báo cáo kt qua thirc hin theo 
djnh ks'. 

Các c quan duçic 
giao chü trI 

Si nganh, dja 
phixng lien quan 

Theo Quyt 
djnh cüa 
UBND tinh 

10 
Thixc hiên lien thông các thu tiic 
hãnh chinh các c.p 

- Báo cáo kát qua thirc hin theo 
djnh ks'. 

- Các c quan duçic 
giao chü trI. 

- Các phông ban 
lien quan. 

- Theo Quyt 
djnh cüa 
UBND thj xã. 

11 
Dánh giá mi.rc d hài lông cUa nhân 
dan, to chüc di vài si,r ph%ic v11 cüa 
các CG quan hành chInh 

- Báo cáo kt qua. - Các phông ban 
chuyên môn; 
-UBNDcácphuông. 

- Phông Ni vi va 
các ca quan, &m 
vj lien quan. 

- Theo Kê hoich 
ciia w quan, don 
vi. 

12 
Dánh giá rniirc d hài lông cüa nhân 
dan, to chiirc di vâi cac djch vu 
cong v y t, giáo diic 

- Báo cáo kt qua. 
- Phông Y t, 
Phông Giáo diic vã 
Dào tao. 

- UBNDcácphuông. - Qu III. 

III CAL CACH TO CHU'C BQ MAY 

Trin khai các quy djnh cüa Trung 
irong, cüa tinh ye sp xp t chüc 
b may 

1. Van ban triên khai thiic hiên; 
2. Báo cáo két qua 

- Các phông ban 
chuyên môn; 
-UBNDcácphuông 

Phông Ni vii 

Theo quy djnh 
cUa các Co 

quan cO thm 
quyên 

2 

Quy djnh, sfra di, b sung, diu 
chinh chuc nàng, nhirn vi, quyn 
han và co cu th chIrc cac co quan, 
don 

Các quyt djnh quy djnh 
Các phông ban 
chuyên rnôn; 
-UBNDcácphixông. 

Phông Ni vii Theo quy djnh 
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TT Nhiêm vu San phâm, kêt qua dãu ra 
Co quan 
chü trI 

Co'quan 
phôi hçrp 

Thôi gian 
hoàn thành 

3 
Rà soát, sfra di, b sung cãc quy 
djnh v phân công, phân cp các 
llnh vrc quãn 1 nhà niiâc. 

Các quy djnh duçic ban hành 
Các phông ban 
chuyên môn; 

Các Ca quan dan 
vj có lien quan 

Khi có yêu 
cu 

Xác djnh vi trI viêc lam, ca cau 
ngch cong chc, ca cu chüc danh 
ngh nghip viên chirc trong các Ca 
quan, dan VI 

1. Quyt djnh cüa UBND thj xä 
süa dôi, bi sung D an vj trI vic 
lam cUa các phOng, ban chuyên 
môn, dan vj sir nghip; 

2. Quyt djnh phê duyt, sira di, 
b sung D an vi trI viêc lam cüa 
UBND thj xä, phông ban chuyên 
môn, dan vj si.r nghip tr1rc thuc 
UBND các phu?ing 

Các phông ban 
chuyên môn; 
-UBNDcacphuOng. 

Phông Ni vi Theo quy djnh 

5 
Xây dirng, hoàn thin h thng quy 
chê ni b phiic vi cOng tác chi 
do, quán I, diêu hành 

H thng quy ch ni b duçic 
ban hành, sira di, b sung 

Các phOng ban 
chuyên mOn; 
-UBNDcacphu&ig 

Các Ca quan dan vj 
có lien quan 

ThuOng xuyên 

IV CAI CACH CHE DO CONG VU 

1 

Xây drng các quy djnh v chüc 
danh, tiêu chuân nghip viii cOng 
chi'rc, viên chirc k cã can b, cOng 
chüc, viên chüc lành dto quail i 

Van bàn quy djnh trin khai; Báo 
cáo kt qua 

Các phOng ban 
chuyên môn; 
-UBNDcácphuôrig 

Các ca quan, dan 
vj lien quan 

Qu II 

2 
Xây drng, trin khai K hotch dào 
tao, bi duOng can b, cOng chirc, 
viên chirc närn 2022 

K hoach cña UBND thj xã; Báo 
k qua thuc hin 

Phông Ni vii 
Các ca quan, dan 
vj lien quan 

XDKHquI; 
báo cáo theo 
djnh kS' 



13 

TT Nhim vu San phm, két qua dan ra Co quan 
chü trl 

Co quan 
phôi hqp 

Thb'i gian 
hoàn thành 

Chip hành k 1ut, k3 cucmg hành 
chInh trong c quan, &Yn vj 

- K hoach thuc hin; các hoat 
dng kim tra, báo cáo k& qua 

- PhOng Ni v Các 
phông, ban chuyén 
môn; Phông Ni vii 
tng hçp báo cáo chung 

- Thanh tra thj Xa 
và các phông, ban 
chuyên mon. 

- XD k hoach 
thãng 01; báo 
cáo theo djnh 
k Va hoat 
dng cii th. 

V CAI CACH TAI CH!NH CONG 

Th?c hin ca ch khoán biên eh va 

kinh phi hành chInh tii co quan 
hành chinh; c ch tij chü tai c 
don vj sir nghip cong 1tp 

- Van ban trin khai thixc hiên 
chü; 
- Báo cáo kt qua. 

- Phông Tài chInh 
hiiOng dn, t&ig hç 
báo cáo chung toán thj - 
xa; 
- 
chuyên môn, UBND 
các phixôiig, các don vj 
liênquanthuchin 

- Các phông, ban 
chuyên mOn. 

- Q')' I; 

- Theo qu, 6 
tháng, nãm 

2 
Xã hôi hóa môt s linh vuc: Van 
hOa, th thao, giáo due - Báo cáo kt qua 

- Phông Van hóa 
Th thao, Phông 
Giáo due và 
tao, PhOng Y tê. 

- Các phông, ban 
chuyên mon. 

Qu, 6 tháng, 
näm. 

vi xA DuNG CH!NH QUYEN BIN TIY, CHNH QUYEN sO 

Trin khai K hoach phát trin 
chmnh quyn s và dam báo an toàn 
thông tin thj xã Cira Lô näm 2022 

Báo cáo kt qua thixc hin PhOng Van hOa - 
TT 

Các phOng ban 
chuyên mOn; 
-UBNDcácphuông 

Theo tin d 
k hoach 
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TT Nhim vu San phm, kt qua dãu ra Co quan 
chü trI 

Co quan 
phôi hçrp 

Thbi gian 
hoàn thành 

2 

Trin khai CO hiu qua h thng 
quan 1 van bàn diu hânh VNPT I- 
Office các cp; trng dicing chi k 
s 

Các van bàn don dc trin khai; 
báo cáo djnh kS' 

PhOng Van hóa 
TT 

Các phông ban 
chuyên môn; 
-UBNDcácphuOng 

Thu?mg xuyên 

Xây dung h tMng thông tin báo 
cáo; các phn mm chuyên nganh 

H thng báo cáo; phn mm 
chuyên ngành 

Van phOng UBND 
thj xä 

Các ca quan lien 
quan 

Theo chi dao 

Nang dip và sü diing cO hiu qua 
h thông thu din tfr cOng vi 

Báo cáo kt qua 
Van phOng UBND 
thj xä 

Các phông ban 
chuyên mOn; 
- UBND cc phuông 

Theo djnh kS' 
qu, 6 tháng, 
näm 

T chirc giao ban tr?c tuyén qua 
h thng cüa thj xä 

- Ti chüc viêc dãng k si'r diing 
h thng. 
- Báo cáo dánh giá kt qua 

Van phong UBND 
thi xã 

Các phông ban 
chuyên môn; 
- UBND cácphung 

-Ththng 
xuyên; 
- Tháng, qu, 
6 tháng, näm 

6 

Vn hành khai thác, si'r diing hiu 
qua Cng djch v11 cong trirc tuyên 
và h thông mt cira din t1r tinh 
Ngh An 

- Xây dung k hoich tuyên 
truyn; kiêm tra, don dc th?c 
hin. 
- Báo cáo kt qua dinh k' 

Van phOng UBND 
thj Xa 

Các phOng ban 
chuyên môn; 
- UBND các phuOng 

-QuI 
- Tháng, qu, 
6 tháng, näm 
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TT Nhim vu San phm, kt qua dãu ra Co quan 
chü trl 

Co'quan 
phôi hqp - 

Thôi gian 
hoàn thành 

Ap diing phn mrn theo dOi, dánh 
giá, xác djnh chi so cãi each hành 
chInh các phông, ban chuyên môn, 
UBND các phu?ing 

H thng và phn mm dirçc dua 
vào si'r dirng PhOng Ni vi 

Các co quan, dm 
vj lien quan 

Trong näm 

9 

Cong b, áp diing và duy trI, cãi 
tin H thông quãn l chat lisng 
theo tiêu chuân quc gia TCVN 
Iso 9001:2015 vào hot dng cüa 
các co quan, t chirc thuc h thông 
hành chInh nhà ni.râc trén dia bàn 
tinh 

- Các Quyt djnh cong b; 

- s duy trI, câi tin H thng 
quân l chit hrçmg theo tiêu 
chun quc gia TCVN ISO 
9001:2015; 

Phông Kinh t 
Các co quan, don 
vi lien quan 

Theo Kê 
hoach 

VII CHI io, fflEU HANH, KIEM TRA, TUYEN TRUYEN 

Ban hành, thirc hin k hotch tuyên 
truyn cái cách hành chInh näm 
2022 

- K hoach disçc phê duyêt; 

- TO chirc thirc hiên, tong hçip kêt 
qua theo dinh k 

Phông Ni vii 
Các phông ban 
chuyên môn; 

- Tháng 01; 

- Qu, 6 
tháng, nàm 

2 Tu chm dirn xác dinh chi s cãi 
each hành chInh tinh narn 2022 

Báo cáo tu chrn dirn và cac nOi 
dung lien quan gri Sâ Ni V 

Phông Ni viii -LJBND cácphuOng 
Theo Kê 
hoich cüa B 
Ni vii 
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[TT 
--

Nhim vu San phm, kt qua dâu ra 
- 

Co quan 
chü trI 

Co quan 
phôi hop 

Thôi gian 
hoãn thành 

3 

Kim tra Cái cách hành chInh; 
Kim tra Chi thj 26/CT-TTg và ca 
Chi thj cüa Thj ily, UBND thj xã ye 
tang cu?mg k 1ut k cisong hành 
chInh näm 2022 

- K hoach kim tra duqc ban 
hành. 
- T chüc các cuc kim tra theo 
k hoach và dt xut; Báo cáo kt 
qua. 

Phong Ni vi 
tham mi.ru thành 
1p các doàn kim 
tra 

Các c quan, &in 
vj lien quan. 

- Q I 

- Trong näm 

4 
Kim tra thirc thi cong v11, nhim 
vii trong trng ni b co quan, dcm 
vi 

Báo cáo kt qua 

PhOng Ni vu 
tham muu thành 
1p các doàn kim 
tra 

Các co quan có 
lien quan 

Báo cáo theo 
djnh k' tháng 

5 
Dánh giá, xp hang cong tác C 
cách hành chInh các sâ, nganh, dja 
phuong trong tinh näm 2022 

Báo cáo tr dánh giá; quyt djnh 
xp hing cOng tác cái cách hành 
chInh các nganh, dja phuong, 
dan vi truc thuôc 

Phông Nôi vi 
Các co quan, don 
vj lien quan. 

- Truàc ngãy 
30/11; 
- Tháng 12. 

VIII 
Thiyc hin các ni dung khác 
thuc chu'ong trInh, k hoich cal 
each hành chinh cüa tinh 

Các chuang trInh, k hoach 
th cüa ChInh phü va cac b, 
ngành Trung uang, tinh. 

TA cã các cp, các 
ngàiTh cO lien quan. 

Theo yêu cu 
cüa tinh 
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