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Doãn Tiên Dung 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TH!  XA CUA LO JJIc 1p - T'  do - Hinh phüc 

So: /QD-UBND Cilca Lô, ngày tháng 01 nàm 2023 

QUYET D!NH 
Ban hành Ké hoach cal cách hành chInh thi xä Cu'a Lô nãm 2023 

UY BAN NHAN DAN TH XA CU'A LO 

Can c& Luát T chüc chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015, Luát tha 

di, b sung mç5t so' diu cia Lut To chz'c ChInh phz và Lut TO chü'c chInh 

quyên dfaphu'o'ng ngày 22/11/2019, 

Can c&Nghj quyé't sO 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ChInhphi ban hành 

Chuvi'zg trmnh tOng the cái cách hành chmnh nhà nu'&c gia/ doan 202 1-2030; 

Can c& Quye't djnh sO' 785/QD-UBND 26/02/2020 v vic ban hành D an 

"Cái cách hành chInh .nhà nzthc thj xã Ca LO giai don 2020 — 2025 tm nhin 

2030 dáp t'mgyéu cu hiçu 1yc, hiçu qua quOn lj nhà nzthc vàphyc vy nhán dan ". 

Can cz' QuyOt d/nh sO 4288/QD-UBND ngày 29/12/2022 v vic ban hành 

Ké hogch cái cách hành chInh Nhà nu&c tinh Ngh An na/n 2023; 

Theo d nghj cla Tru'àngphOng Nç5i vy. 

QUYET D!NH 

lJiêu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay K hoach cái cách hânh chInh 

Nba nuâc thi xã Càa Lô nãrn 2023. 

Diu 2. Quyt djnb có hiu 11rc thi hành k tir ngày k)2 ban hành. 

Diêu 3. Chánh Van phông UBND-HDND thj xã, Tnr&ng phông Nôi viii thj 

xã, Thu tru&ng các phông,ban, ngành; Chü tjch UBND các phng có lien quan 

chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
THI XA CU'A LO JJc lap - Tiy do - Hnh phtIc  

KE HOACH 
Cãi each hành chInh Nhà ntnrc thi xã Cu'a Lô nãm 2023 

(Ban hành kern theo Quyê't dinh s /QD-UBND ngày tháng 01 nàrn 2023 
cia L'Jy ban nhdn dan thj xã Ci'ra Lô,) 

Chü dê cUa näm 2023: "Thyc thi cong vu, nhim vu cia di hgi can bó, 
cOng chjc, viên chi'tc - Kj luçt, k cuv'ng, trOch nhim và hiu quO ". 

I. MIJC TIEU 

1. 95% van bàn quy phm pháp lut (QPPL) cña thj xã duçc ban hành, süa 
dôi, bô sung hotc thay the, bãi bô dam bão chat luçing, khã thi và diing tin d. 
Phân dau 100% van bàn pháp 1ut duçc triên khai kjp thi, diing quy djnh. 

2. Dam bão 100% thu tVc  hành chInh (TTHC) thuc thm quyên giái quyêt 
cüa phông, ban chuyên môn, UBND các phu'ô'ng dixçic rà soát. Rit ngän thii gian 
giài quyêt hotc dê nghj cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh di vi nhUng 
TTHC có the rut ngän duçic thñ gian nhiing chua duçic cat giãm. 

3. T l ho so TTHC các Cap ducic giài quyêt dñng hn dt t' l 99% tr& 
len. 100% ho so giái quyêt qua han  phái duçyc xin li to chirc, cá nhân kjp thi, 
không có ho so ton dong. Cong khai kjp thñ, minh bach  100% ket qua xu l 
cong vic cña can b, cong chrc, viên chirc (CB,CC,VC). 

4. Müc d hài lông cña ngui dan, doanh nghip v giái quyt TTHC dt 
trên 86%. Trong do, mrc d hài lông v giãi quyêt các thu tllc hành chmnh trên 
lTnh virc dat dai, xây dirng, dâu tu dat  trên 83%. Mirc d hài lông cüa Ca nhân, 
th chirc dOi vi phiic '' cña Co quan hânh chInh nhà nthc dt trên 86%. Muc 
d hài lông cüa ngui dan ye cung cap dch vi y té, giáo diic cOng l.p dit trên 
83%. 

4. T' lê ho so thuc hiên theo co ch mt cira, co ch mt cira lien thông cüa 
co quan, don vj trâ tnrc han,  diing hmn dat  98% tru len. 100% h so chm vi l2 
do chU quan phâi duçc xin lôi ngui dan, tO Chuc kjp thai, khOng Co h so tn 
d9ng. Cong khai kjp thi, minh bach  100% ket qua xü l cOng vic cüa can bô, 
cong chuc, viên chuc (CCVC). 

5. 100% can bô, CCVC cüa các phông, ban, UBND cac phi.thng thirc hin 
nghiêm các Chi thj cua các cap ye tang cithng k 1ut, k cuong hành chInh, 
không có vi pham. 100% co quan, don vj thành 1p to kiêm tra ni b dê kiêm tra 
ket qua x1r l cong vic cua can b, COng ChuC, viên chuc. Hang tháng 100% 
Cong vic cá nhân dugc rà soát Cong bô truó'c cU9c hpp CO quan, don vj và CO 
bin pháp xir 1 kp thai d6i vO'i h so, cOng vic xi.r k' chm (nêu co). 

6. Dam bâo 100% co quan hành ChInh cap thj xã, cap phithng thrc hin 
dñng quy dnh; rà soát, khãc phc kjp thñ các bat cp trong vic thirc hin các 
quy djnh v t chuc b may. 



7. 100% co quan nhà nithc sir diing hiu qua phn rnêm và trên 90% van 
bàn di duçc k so trên phân rnêm quàn 1 van bàn I-Office (Tth tài 1iu thuc 
danh muc bi mat nhà nuc). 100% thu tic hành chInh dü diêu kin dugc cung cap 
rnirc d 3, 4 trên cong djch vii cong cüa tinh. T 1 ho so' giái quyêt trirc tuyên 
trên tong so ho so giài quyêt TTHC cña thj xa dt t11r 40% trO' len. 

8. Câi thiên Chi s cal cách hành chInh (PAR INDEX), Chi so hài lông cüa 
ngui dan, to chirc dôi vi sr phiic vi cüa co quan hành chInh nhà nithc (SIPAS) 
cüa thi xã. 

II. NHI1M V1J 

1. Cãi each the chê 

a) Tip t11c nâng cao chat luçmg tham muu xay dirng ban hành van bàn 
QPPL dam bào chat hrçmg, dung quy djnh cüa pháp lut, phñ hcip thirc tiên và kjp 
thO'i; 

b) Xây drng và hoan thin h thng các van bàn QPPL cüa thj xä. Tp 
trung u'u tiên sü'a dôi, bô sung, thay the hoc bãi bO các quy djnh cüa pháp lut ye 
chüc nàng nhiêm vii, quyên han va co caU to chirc b may cüa CáC co quan hành 
chInh nhà nuOc theo Ngh djnh ChInh phü và cac Thông tu hithng dn cua B, 
ngành TW. CáC van bàn QPPL phc v1i chi dao,  diêu hành, cac van bàn lien quan 
den co ché chInh sách phiic vi cho phát triên kinh te xA hôi, thu hi1t dâu tii, an 
sinh xã hôi trên dia bàn thi xâ; 

c) Quán trit, t chü'c thirc hin kjp thi, diing quy djnh cac van bàn QPPL 
mi do cap trên ban hành; 

d) Tang cuing cong tác kiêm tra, rà soát van bàn QPPL cüa các cap, kjp 
thi phát hin các van bàn không Con phu hçip hoc trái quy djnh cua pháp lut 
hin hành, mâu thun, chông chéo dê tham muu cap cO thâm quyên xir l' kp 
thii. 

d) T chirc thirc hin t& COng tác theo dOi thi hành pháp lut. 

2. Cal each thu tuc hành chInh 

a) Tip tiic trin khai thrc hin có hiu qua "Dê an dôi mi vic thirc hin 
co chê mt cira, mt cira lien thông trong giài quyêt thu t1ic hành chInh" phê 
duyt kern theo Quyêt djnh so 468/QD-TTg ngày 27/3/2021 và "D an phát trien 
&ng dung dU 1iu ye dan cu, djnh danh và xác th?c din t& phic vii chuyên di so 
quôc gia giai don 2022-2025, tam nhIn den nam 2030" phê duyt kern theo 
Quyêt djnh sO 06/QD-TTg ngày 06/01/2022 cüa Thu tung ChInh phü; 

b) Rà soát, dánh giá TTHC thuc thrn quyn giâi quyt, kin nghj co quan 
nhà nuOc có thâm quyên bãi bO, sira dOi, bO sung hoac  thay the cac TTHC không 
can thiêt, khOng hçp pháp và khOng hçip l. Tp trung ra soát kiên nghj don giàn 
hóa các TTHC thuc mt so lI'nh virc trpng tam nhu: Dâu tu, dat dai, xay dirng... 

c) Kim soát chat ché vic ban hânh mi các TTHC theo quy djnh. Cung 
cp thông tin dê duy trI và cp nht co s dir 1iu quOc gia ye TTHC. Thisc hin 
dy dü ni dung cong khai, minh bach tat cà các TTHC tren cOng, trang thông tin 
din tir cüa thj xã, ti noi giao djch và các hInh thüc khác; 



d) Cong khai dy dü, kjp thai nôi dung, dja chi, tip nhn, xü 1,2 phán ánh, 
kiên nghj cüa cá nhân, to chirc ye các quy ctjnh hânh chinh. Thirc hin kjp thi, 
day dü, nghiêm tñc các quy djnh ye viêc xin 1i cá nhân, to chirc trong giãi quyêt 
thu tue hành chInh. 

d) EMy minh vic phân cap, phân quyn giãi quyt các TTHC theo chi do 
cUa Thu turng ChInh phü. 

e) Phi hop hiu qua Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh; duy trI vâ 
thirc hin có hiu qua co chê mt tha, mt cua lien thông 0' thj xã và phithng. 
Tang thu tic hành chInh lien thông. 

f) To chirc thrc hin vic tiêp nhn, x0' J,2  phán ánh, kin nghj cüa cá nhân, 
to chirc kjp th?yi, diing quy dinh. 

3. Cãi each to chtrc b may hành chInh nhã n1rrc 

a) Rà soát, ban hânh kjp th0'i quy& djnh quy djnh chiirc näng, nhim vu, 
quyên han, co eâu tO chüc b may cüa cáe coquan hành chInh nhà nr0'c theo 
Nghj djnh cüa ChInh phü và Thông ti,r hung dan cüa các B ngành Trung Lro'ng 
gàn v0'i viêc thirc hin Dê an, Kê ho,ch th1rc hin Nghj quyt so 1 8-NQ/TW ngây 
25/10/20 17 cüa Hi nghj lan thu 6 Ban Chap hành Trung uong Dáng khóa XII v 
Mt so van dê ye tiêp tic dOi m0'i, sap xêp to chirc b may cüa h thng chInh trj 
tinh gçn, hoat dng hiu 1?c,  hiu qua cüa the co quan, don vj dã duçic phé duyt; 

b) Tip tic th?C hin t& các quy djnh v phân công, phân cp quán 1,2 nhà 
nithc, day manh  giám sat, kiêm tra, thanh tra sau phân cap. 

c) Nâng cao chit 1ung phiic vii cüa các co quan hành chInh nhà nu0'c 
thông qua vic nâng cao chat lucing thirc hin co chê mt c0'a, mt cua lien 
thông, bão dam sir hài lông cüa tO chuc, cá nhân, doanh nghip dOi vâi sir phiic 
vii cüa co quan hành chinh nhà nuó'c. 

d) Thirc hin t& vic ph6i hop trong cong tác giü'a các cp, các ngành. 

4. Cãi each ché d cong vti 

a) Thrc hin cáe quy djnh v chuc danh, tiêu chun nghip vi can b, cOng 
chuc, viên chü'c, ke cá can b, cOng chü'c lãnh do, quán 1; thi.rc hin Co câu 
cOng ch0'c, co cu ch0'c danh ngh nghip viên ch0'c hop 1 gãn v0'i vj trI vic 
lam tüng Co quan, don vj. 

b) To chirc trin khai dánh giá, xp can b CCVC theo vj trI yic lam hang 
näm d trin khai chung trong toàn thj xã theo Nghj djnh 90/2020/ND-CP ngày 
13/8/2020 cüa Chinh phü; 

c) Thirc hin dung quy djnh cña ChInh phO, quy djnh ye tuyen dung, su 
ding, quân 1 COng chuc, vien chuc theo Nghj djnh 13 8/2020/ND-CP vâ Nghj 
djnh 11 5/2020/ND-CP; thirc hin chInh sách thu hut nguôn nhân 1irc chat 1ung 
cao theo Nghj djnh 140/2017/ND-CP; 

d) Thâm djnh, quyét djnh sua di b sung, diu chinh d an vi tn viêc lam 
cho cac phOng, ban chuyen mOn, don vj si.r nghip trirc thuc. BO trI, sap xêp di 
ngü can b, cOng chüc, viên chuc cüa thj xã trong nàrn 2023 vã các nàm tiép theo 
theo d an vj trI vic lam, dam bão dü so luqng, Co câu hop 12, Co phâm chat dao 



due, dü trInh do và näng lu'c, CO tInh chuyên nghip cao, tn tidy trong thi hành 
cong vi, phiic vii nhân dan. 

d) Tip tiic thirc hin tt chInh sách tinh gián biên ch theo Nghj djnh 
108/2014/ND-CP; Nghj djnh 113/2018/ND-CP và Nghj djnh 143/2020/ND-CP 
cüa ChInh phü. 

e) Tang ci.rOng k 1ut, k cuong hành chInh trong CáC Co quan, don vi & các 
cap. Kp th?i xu 12 nghiem các truO'ng hp vi phm dio dirc cOng via. 

f) Di mOi cOng tác dào tao,  bi duO'ng can bô, cong chiLrc, viên chüc chñ 
tr9ng cOng tác bôi du'o?ng, cp nht kiên thirc chuyên mOn, k näng, dao  duc cong 
vii, các kiên thirc bô trçi' khác. 

g) Thirc hiên dy dü, kjp thñ các ch di, chInh sách tin luong, dãi ng di 
vâi CCVC theo quy djnh cüa Nha nithc. Khen thumg kjp thñ dOi vui can b, 
cOng chic, viên chirc nhäm tao  dng hrc trong hoat dng cOng v1i. 

5. Cal each tài chInh cong 

a) TO chrc thirc hin tOt cOng tác tài chInh — ngân sách; cOng tác quãn 1, sir 
diing tài san cOng trong các co quan, don vj. 

b) Thirc hin có hiu qua Nghj djnh sO 130/2005/ND-CP ngây 17/10/2005, 
Nghj djnh sO 1 17/2013/ND-CP ngày 07/10/2013 cüa ChInh phO ye quy djnh ch 
d tr chü, tir chju trách nhim ye su diing biên chê và kinh phi quãn 1 hành 
chInh dôi v9i các co quan nhà rnruc; Nghj djnh s 60/2021/ND-CP ngây 
21/6/2021 cüa ChInh phü quy djnh Co ché tir chü tài chInh cUa don vj si1 nghip 
cong lQtp. 

C) Th?c hin các boat dng xA hi hóa giáo due, dào tao, y t, van boa, th 
duc, the thao, khoa h9c cOng ngh. 

6. Xây dirng ChInh quyn din tfr, ChInh quyên so 

a) Xây drng ChInh quyn din tir cua thj xä Cua Là; trin khai d an do thi 
thông minh. 

b) Xây dirng Các co s dtr 1iu chuyên ngành phiic vi1 trin khai chInh quyn 
din tu. 

c) Ap diing có hiu qua h thng quãn 1 van ban diu hành VNPT I-Office; 
chU k sO tai  các don vi ô các cap. 

d) Xây dirng h thng thông tin báo cáo; các phn mm chuyên ngành. 

d) Tip tiic tuyên truyn và dy manh  vic tip nhn, giái quyêt, xui)2 ho so 
qua dch vi,i cong trirc tuyên muc d 3, muc d 4; Khai thác, su ding Cong djch 
vii cOng tr?c tuyên và h thông mt cua din tu thj xã vá phuO'ng có hiu qua. 

e) COng b, áp ding và duy trI, cái tin H thng quán 1 chat !u'çing theo 
tiêu chun quOc gia TCVN ISO 900 1:2015. 

(Các nhim vii cL thé và phán cong triên khai thyc hin tqi phy lyc kern theo) 

III. GIAI PHAP THVC HIN 

1. Tip tue lânh dao, chi dao  cac ngành, các cp trién khai cO hiu 1rc, hiu 
qua cOng tác CCHC trên dja bàn thj xã trong nãrn 2023. 



2. Tip tiic d cao vai trô, trách nhim cüa ngu'i dirng dAu co quan, dan vj 
trong lãnh do, chi dao  và to chic thirc hin nhim v CCHC. Xác dlnh  day dü 
vai trè, tinh than trách nhim ci'ia dôi ngü can b, cong chirc, viên chtrc trong 
thirc hiênnhiêm vii cái each hành chInh. Nâng cao nãng hrc, hiu qua cong tác 
cüa tüng cá nhân và to chü'c. 

3. Tang cixèng cong tác kim tra, dánh giá vic trin khai thirc hin câi cách 
hânh chInh các cap, trong các ca quan, dan vj. Dánh giá, xêp hang cái cách 
hành chInh các s, ngâñh, dja phu'ang khách quan, chInh xác. 

4. Tang cithng 1ut, k' cuong hành chInh trong các co' quan, dan vj. 
Khen thuâng kjp thai dê dng viên, khuyên khIch can bô, cOng chi'rc, viên chirc 
hoán thành tot nhim vi1 dOng thii xir 1 nghiêm nhtthg ngithi không hoàn thành 
nhim vij, vi phm k 1ut. 

5. U'ng diing mnh me cong ngh thông tin - truyn thông d h trçY t& cho 
cái each hành chinh, tang tInh cOng khai minh bach Va hiu qua giám sat. Day 
mtnh các hoat  dng tuyên truyên nâng cao nhn thü'c; huy dng sx tham gia cüa 
nhân dân,•tô chüc vào cOng tác cái cách hành chInh. 

6. Dam báo ngun 1irc tài chinh cho vic trin khai CCHC theo phân cp 
quán 1 nhân sách nhà nithc hin hành. 

IV. TO CH1II'C THIC HIN 

1 .Truing các phông, ban chuyên mOn, dan vj sir nghip trrc thuc; Chü 
tch UBND các phuiing: 

- Can cir K ho?ch nay trirc tip chi dçto xây dirng kê hotch cii th d trin 
khai và t chtrc th?c hin các nhim v1i cái cách hành chInh tai ca quan, don vi, 
dja phuong phii hcip vâi thirc tê. Cam két thirc hin các nhim vii tr9ng tam trong 
näm gAn vâi cOng tác thi dua khen thuO'ng. 

- Tang cithng cOng tác tir kim tra, don doe, giám sat vic thirc hin; djnh 
kS' hang qu, 6 tháng, näm hoc dt xuât báo cáo UBND thj xA (qua phOng Ni 
vu) tInh hInh, k& qua thirc hin cãi cách hành chinh cüa ca quan, dan vj, dja 
phuo'ng. 

- Xây dixng dx toán kinh phi h trç d thirc hin các nhim vi du'çic giao 
ti K hoch nay g11i phông Ni vii thâm tra, gi.ui Phông Tài chInh thâm djnh trInh 
UBND thj xã xem xét, quyêt djnh. 

2. Các co quan chü trI trin khai thirc hin các ni dung cái cách hành 
chinh: 

2.1. Các phOng chuyên mOn, UBND các phu'ng, các don vj sir nghip tnrc 

thuôc thi xã: 

- Xây drng kê hoch d c th hóa và trin khai thirc hin các ni dung, 

nhiêm viii cii th thuc trách nhim cña co quan, dan vj. Thirc hin ch d thông 
tin báo cáo djnh k5' theo trng qu trong nãm, g11i ye UBND thj xã (qua phông 

Ni vii) theo quy dnh. 

2.2. Phông Ni vii: 



- Là co quan giñp UBND thj xa theo dOi, kiêrn tra, don dôc và trirc tiêp to 
chirc triên khai thirc hin Ké hoch; tang hop, tham rnuu UBND thj xa dánh giá 
kêt qua trin khai thirc hin K hotch. 

- Chü trI triên khai thirc hin các ni dung, nhim vu v cái each t chirc b 
may hành chInh; xay dirng và nâng cao chat 1ung di ngü can b, cong chirc, 
viên chirc; thrc hin t& ch d báo cáo kt qua thirc hin K hoach, dt xut theo 
yêu câu cüa cap trén. 

2.3. Phông Tu pháp 

- Chü trI triên khai thirc hin các ni dung, nhim vii v cãi each th ch. 

2.4. Van phông Uy ban nhân dan thj xã 

- Trin khai thuc hiên nhiêm vu v rà soát thu tuc hành chInh; thuc hiên 
dM mói phuang thüc chi dao,  diu hânh, cái tin nâng cao cht luçing hi h9p, 
thrc hin c ch mt cfra, co ch mt cfra lien thông ti UBND thj xa. 

2.5. Phông Tài chInh 

- Chü trI trin khai thirc hin nhim vii cái cách tài chinh cOng; can di, 
tham muu Uy ban nhân dan thj xã quyt djnh phân b ngân sách th1rc hin K 
hoch dam bão có hiu qua. 

2.6. Phông Van hóa thông tin 

- Chü trI triên khai ni dung v cOng tác tuyên truyn CCHC, nhim vi 
iimg diing cong ngh thông tin trong hott dng cüa các co quan hành chInh nhà 
nithc theo K hoch; chi do Trung tam van hóa th thao và truyn thông quán 1, 

vn hành và duy trI hoat dng cüa Cng Thông tin din ti.r thj xa. 

2.7. Phông Kinhtê 

- Chü tn trin kbai thrc hin nhim v rng dung H thng quãn I chat 
luçmg theo tiêu chuân ISO 9001:2015 trong co quan hành chInh nhà nuâc thj xã 

vâ các phu?ng. 

Trong qua trInh t chüc trin khai thuc hin, nu có khó khãn, vung mac, 

yêu cu Tri.r&ng các phông chuyên môn; Chu tjch UBND các phuing kjp thai 

phân ánh dn Uy ban nhân dan thj xã (qua phOng Ni vii) d duçic xem xét, 

hrnng dn them hotc tong hop, báo cáo de xuât UBND Thj xa xem xét, cho 

kin chi dao thuc hiên./. 

3. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông thj xã day mtnh cOng tác 
thông tin, tuyên truyên và xây dmg các chuyen trang, chuyên miic ye cOng tác 
cãi each hãnh chInh và .ni dung Kê hoach nay.!. 

U BAN NHAN DAN TH! XA CIYA LO 



PHU LUC 
KE HOjkCH TRIEN KHAI CAC NHIIM VIJ YE AI CACH HANH CHINH NAM 2023 

(Ban hành theo QuyeXt  djnh so /QD-UBND ngày tháng 01 nãm 2023 cza L'Jy ban nhán dan thj xã Ci'ra Lô,) 

TT Nhim viii San phâm, két qua dâu ra 
Co quan 
chü trI 

Co quan 
phôi hçrp 

Thôi gian 
hoàn thành 

I CAICACH THE CHE 

Tham rnuu xây dung, sira di, b 
sung co chê, chjnh sách, van bàn 
quy pham pháp 1ut thuc linh vrc 
quãn 1 cüa nganh, dja phuong 

- Nghj quyt cña HDND, Quyt 
djnh cüa UBND; 
- Báo cáo kt qua theo djnh k' 
hang qu. 

- Cãc phông, ban 
chuyên môn; 

- PhOng Tu pháp, 
UBND phu'ng. 

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

- ThuOngxuyên 
- Djnh qu. 

2 

Xây drng, trin khai thrc hin k 
hoach kiêm tra, rà soát van bàn quy 
phrn pháp 1ut nãrn 2023 trén dja 
bàn thj xã Cra Là 

- K hoach cüa UBND thj xä. 
- Báo cáo kt qua kirn tra, rà 
soát, xr 1 van bàn QPPL. 

- PhOng Tu pháp - Các phOng, ban 
chuyên mon. 
- UBND các 
phung 

-Tháng 01 
- Báo cáo theo 
tien d9 k 
hoach và dinh 
ki. 

Cong b danh mitc van bàn QPPL 
do HDND, UBND ban hành hêt 
hiu 1irc thi hành toàn b hoc mt 
phin 

Quyêt dnh cña UBND thj xà, 
UBND phung 

- PhOng Tu pháp 
- UBND phtthng 

- Các phOng, ban 
chuyén mon. 

Thang 
02/2023 
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TT Nhim vi San phãm, kêt qua dan ra Co quan 
chü trI 

Co quan 
phôi hqp 

Thôi gian 
hoàn thành 

T chirc thrc hin cong tác theo dOi 
thi hành phãp 1ut 

- K hoch cüa UBND thj x; 
- Báo cáo cüa UBND thj xã; 

- PhOng Tu phãp 
- Các phong, ban 
chuyên rnôn, 
UBND phu?mg 

- Tháng 01 
- Tháng 12 

CA! CACH THU TVC  HANH CHINH vA TH1J'C HIN CO CHE MQT CIXA, MQT CIA LIEN THÔNG 

Xây dirng, trin khai k hoach kim 
soát thñ tic hành chInh 

K hoach cüa UBND thj xã; Báo 
cáo kêt qua 

- Van phOng 
HDND-UBND thj 
Xa• 
- Các phong, ban 
chuyên rnôn, 
UBND phu?mg 

- Các phOng, ban 
chuyên 
- UBND phu'mg 

Xây dirng K 
hoach tháng 
01; báo cáo 
theo dnh k' 

2 Cong b thu tic hành chInh 

Quyt djnh cong b thu tiic hành 
chInh hoc danh rniic thu tiic 
hành chInh thuc phrn vi quãn 
1)' o các cp 

- Các phOng, ban 
chuyên rnôn, 

Van phông 
HDND-UBND thj 
xä 

Cp nht, cong 
bô, bô sung 
thi.rO'ng xuyên 
khi cO sir thay 
di 

3 Cong khai thu ti1c hành chInh 
100% thñ tiic hành chInh thuc 
thrn quyn giái quyt dã cong 
b dixc cOng khai theo quy djnh 

- Các phOng, ban 
chuyên rnôn, 
- UBND phumg 

Van phOng 
HDND-UBND thi 
xa 

Thung xuyen 

Phé duyt, süa di, b sung, diu 
chinh quy trInh nôi bô, quy trInh 
diën t1r dôi vOi viêc giái quyët t1rng 
thu tuc hành chInh cp thi xä, cp 
phu'rng, dé thirc hin thông nhât 
trong toàn thj xã 

Quyt clinh cña Chñ tjch UBND 
thi xä 

- Phông Kinh té 
- Van phông 
HDND-UBND thj 
xã 
- UBND phucng 

Khi có sr thay 
di 
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TT Nhim vi.i San phâm, kêt qua dâu ra 
Co quan 
chü tn 

Co quan 
phôi hcrp 

Thôi gian 
hoàn thành 

T chiirc tip nhn, x1r l phãn ánh, 
kin nghj v quy dlnh  hânh chInh 

100% kin tip nhn thrçYC XU 

kjp th?i; Báo cáo k& qua thrc 
hin 

Van phông HDNID- 
UBND thj , 

- Các phong, ban 
chuyên môn, 
- UBND phu?mg 

Thixng xuyen 

6 
Thrc hin co ch môt cüa, c ch 
mt cra lien thong. 

- Thirc hin các quy djnh cüa 
Trung ixng và UBND tinh; 
- Báo cáo k& qua thc hin; kt 
qua xfr l' h sa qua b phn mt 
cira. 

- Các phông, ban 
chuyên môn, 
- UBNID phuôig 

- Van phông 
HDND...UBND thj 

Theo quy djnh 

Thuc hin lien thông các thu tiic 
hành chInh a các cAp 

Báo cáo kt qua thirc hin theo 
djnh ks'. 

- Van phong 
HDND-UBND thj 
xã 

- Các phông, ban 
chuyên rnôn, 
- UBND phuang 

Theo quy djnh 

8 
Dánh giá rnirc do hài lông cña nhân 
dan, to chrc dôi vâi sv phiic vii cüa 
các ca quan hành chInh 

- Báo cáo két qua. 
- Các phông ban 
chuyên rnôn; 
-UBNDcácphuOng. 

- Phông Ni vit và 
các co quan, dan 
v lien quan. 

- Theo K hotch 
côa co quan, dan 
vj. 

9 
Dánh giá 1mrc d hài lông cüa nhân 
dan, t chirc di vó'i các dtch  vii 
cong v y t, giáo diic 

- Báo cáo kt qua. 
- Phông Y të, 
Phông Giáo diic và 
Dào tto. 

- UBNDcacphuOng. - Qu III. 

III CA! CACH TO CHUC BQ MAY 
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TT Nhim vu San phm, kêt qua dâu ra 
Co quan 
chü trI 

Co quan 
phôi hçrp 

Thbi gian 
hoàn thành 

1 
Trin khai các quy djnh cüa Trung 
uong, cüa tinh ye sap xêp t chiTrc 
b rná 

1. Van bàn trin khai thuc hiên; 
2. Báo cáo kt qua 

- Các phông ban 
chuyên môn; 
- UBND cc phuOng. 

Phông Ni 

Theo quy djnh 
cüa cac co 
quan Co thm 
quyên 

2 

Quy djnh, sira di, b sung, diu 
chinh chirc nang, nhim vi, quyên 
han Va cci cu t chi'rc cáC co quan, 
don vi 

Các quyt dinh quy djnh . 
Các phOng ban 
chuyên môn; 
-UBN1icácphtxOiig. 

PhOng Ni vi Theo quy djnh 

3 
Rà soát, sira di, b sung các quy 
djnh v phân cong. phân cp các 
linh virc quán 1' nhà nuOc. 

Các quy djnh duc ban hành 
Các phOng ban 
chuyên rnôn; 

Các co quan don 
vi có lien quan 

Khi cO yêu 
cu 

Xác dinh vi tn vic lam, co CâU 
ngch cong chc, co cAu chc danh 
ngh nghip viên chc trong CaC CO 
quan, don vj 

1. Quyêt djnh cña UBND thj xa 
sfra di, b sung D an vj trI vic 
lam cOa các phOng, ban chuyên 
rnôn, don vj sr nghip; 

2. Quyt djnh phé duyt, sa di, 
b sung D an vi trI viêc lam cOa 
UBND thi xã, phông ban chuyên 
mOn, don vj sir nghip tnirc thuc 
UBND các phirOng 

Các phOng ban 
chuyên môn; 
-crphnOng. 

Phông Ni vi Theo quy djnh 

5 

Xây ding, hoàn thin h thng quy 
ch ni bô phiic vi cOng tác chi 
dao, quãn l, diêu hành 

He thng quy ch nôi bô duoc 
ban hành, süa dôi, b sung 

Các phOng ban 
chuyên mOn; 
-UBNDcácphuOng 

Các Co quan don vj 
có lien quan 

ThuOng xuyên 

IV CAI CACH CHE DQ CONG V1J 
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TT Nhim vii San phâm, két qua dâu ra 
Co quan 
chü trI 

Co quan 
phôi hqp 

Thôi gian 
hoàn thành 

Xây drng các quy djnh v chirc 
danh, tiêu chuân nghip viii cong 
chirc, viên chi1rc k Ca can b, cong 
chtrc, viên chirc lãnh dto quãn 1 

Van ban quy djnh trin khai; Báo 
cáo kêt qua 

Các phông ban 
chuyên môn; 

.Các Co quan, don 
vj lien quan 

Qu II 

2 
Xây dirng, trin khai K hotch dào 
•tao, bôi diiOng can bô, cong chiirc, 
viên chirc näm 2023 

Ké hoch cüa UBND thj xa; Báo 
cáo kt qua thirc hin 

Phông Ni vii 
Các Co quan, don 
vj lien quan 

XD KH qu I; 
báo cáo theo 
dinh k' 

Chap hành k 1ut, k' cuong hành 
chinh trong cor quan, don vj 

- Ké hoach thirc hiën; các hoat 
dng kirn tra, báo cáo k& qua 

- PhOng Ni vi; ác 
phOng. ban chuyên 
môn Phông Ni vi 
tng hçp báo cáo chung 

- Thanh tra thj xã 
và các phOng, ban 
chuyên mon. 

- XD k hoach 
tháng 01; báo 
cáo theo djnh 
k' va hott 
dng ci,i th. 

V CAl CACH TAI CHINH CONG 

Thirc hin co chê khoán biên ch và 
kinh phi hành chInh t?i Co quan 
hành chInh; Co ch tu chñ tai CáC 
don vj si1 nghip cong 1p 

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

- PhOng Tâi chInh 
hu'Oig dn, tng hç)p 
báo cáo chung toán tii 
xa; 
- Các phông ban 
chuyen mOn, UBND 
các phug các don vj 
lien quan thirc hin 

- Cácphông, ban 
chuy en -ion 

- Qu I; 

- Theo qu, 6 
tháng, nãrn 
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TT Nhim vii San phm, kt qua dâu ra 
Co quan 
chü trl 

Co quan 
phôi hqp 

Thô'i gian 
hoàn thành 

2 
X hôi hóa môt s linh we: Van 
hóa, th thao, giáo die dào 1ao, y th. - Báo cáo kt qua 

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

- Các phàng, ban 
chuyên mon. 

Qu, 6 thang, 
näm. 

vi XAY D1J'NG CHINH QUYEN DIN TI, CHINH QUYEN sO 

1 
Trin khai K hoach phát trin 
chInh quyn s và dam bào an toàn 
thông tin thj xä Cüa Là nãm 2023 

Báo cáo k& qua thirc hin 
PhOng Van hóa - 
TT 

Các phOng ban 
chuyên môn; 
-UBNDcácphuOng 

Theo tiên do 
k hoach 

2 

Tängcung trin khai CO hiu qua 
he thông quàn 1 van bàn diêu hành 
VNPT I-Office các cp; ing ding 
chük so 

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

PhOng Van hóa - 
TI 

Các phOng ban 
chuyên rnôn; 
- UBND các phuOng 

Thung xuyên 

Iiêp tiic trin khai D an Do thj 
thông minh thj xä Cira Là 

Báo cáo két qua thixc hiên 
Phàng Van hOa - 
IT 

Các cc quan lien 
quan 

Theo chi dao 

Nang,  cap và sir diing cO hiu qua 
h thông thu din t1r cong vit 

Báo cáo kt qua 
Van phOng HDND- 
UBND thi xa 

Các phông ban 
chuyên rnOn; 
-UBNDcácphuOng 

Theo djnh k' 
qu, 6 tháng, 
nãm 
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TT 
Co quan 
chü trI 

Co quan 
phôi hçrp 

Thô'i gian 
hoàn thãnh Nhim vu San phâm, kêt qua du ra 

5 
- T chIrc vic dãng k sr diing 
h thông. 
- Báo cáo dánh giá kêt qua 

Các phOng ban 
chuyên rnôn; 
- UBND các phix?mg 

-Thiing 
xuyên; 
- Tháng, qu, 
6 tháng, nãm 

T chirc giao ban trVc tuyên qua 
h thông cUa thj xä 

Van phông HDND-
UBND thj xä 

6 

Vn hành khai thác, siTr diing hiu 
qua Cong djch vi cong trirc tuyên 
và h thông rnt cira din fi'r tinh 
NghAn 

- Xây dirng k hotch tuyên 
truyên; kiêm tra, don doe thrc 
hiên. 
- Báo cáo két qua dinh k' 

Van phOng HDND-
UBND thj xã 

Các phOng ban 
chuyên môn; 
- UBND các phuOng 

- Qu I 
- Tháng, qu, 
6 tháng, nãrn 

7 

Cong bô, áp ding và duy trI, cãi 
tiên H thông quãn i chat 1ucng 
theo tiêu chuân quOc gia TCVN 
Iso 9001:2015 vào hoit dng cüa 
các co quan, to chIrc thuc he thông 
hành chInh nhà ninc trên dia bàn 
tinh 

- Các Quyêt ctinh cOng b; 

- Ho so duy tn, cãi tiën He thông 
quãn 1 chat lu'gng theo tiêu 
chuân quOc gia TCVN ISO 
900 1:2015; 

PhOng Kinh té 
Các co quan, don 
vi lien quan 

Theo Kê 
hoach 

VII CHI DO, DIEU HANH, KIEM TRA, TUYEN TRUYEN 

1 PhOng Ni vii 
Ban hành, thirc hiên k hoch tuyên 
truyên cái cách hành chmnh nãm 
2023 

- Kê hoach duc phê duyt; 

- T chirc thuc hién, tng hcp két 
qua theo dinh k' 

Các phOng ban 
chuyên rnôn; 
- UBND các phuông 

- Tháng 01; 

-Qu,6 
tháng, närn 
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TT Nhim vu San phm, két qua dâu ra Co quan 
chü trl 

Co quan 
phôi hqp 

Thôi gian 
hoãn thInh 

2 
Tu chrn dim xác djnh chi s cãi 
cách hành chInh thj xã näm 2023 

Báo cáo t1r châm diem V CC 

dung lien quan gfri S Ni v1i 
PhOng Ni vii -UBNDcácphuàng 

Theo K 
hoach cüa S 
Ni vi 

3 

Kim tra Cái cách hành chInh; 
Kim tra Chi thj 26/CT-TTg và các 
Chi thi cüa Thj üy, UBND thj xã ye 
tang cithng k' lutt k3 cixang hành 
chInhnäm 2023 

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

Phông Ni v11 

tham muu thành 
1p cac doãn kirn 
tra 

Các Ca quan, don 
vj lien quan. 

- Q I 

- Trong näm 

4 
Kirn tra thrc thi cong vt, nhim 
vii trong tiing ni b Co quan, don 
vi 

Báo cáo kt qua 

Phông Ni vii 
tharn muu thánh 
1p các doàn kim 
tra 

Các Ca quan có 
lien quan 

Báo cáo theo 
djnh k' thang 

5 

Dánh giá, xp hang  cong tac cai 
each hành chjnh các so', nganh, dja 
phuong trong tinh närn 2023 

Báo cáo tr dánh giá; quyt djnh 
xp hang cong tác cãi cách hành 
chInh các ngành, dja phuong, 
d vi tnrc thuôc 

PhOng Ni 
Các co quan, don 
v lien quan. 

- Truc ngày 
30/11; 
- Tháng 12. 

VIII 
Thtic hin các ni dung khác 
thuc chtro'ng trInh, k hotch cal 
cách hãnh chmnh cfla tinh 

Các chuo'ng trInh, ké hoach ci 
the cüa ChInh phü va các b, 
nganh Trung isong, tinh. 

it ca cac cp, cac 
nganh cO lien quan. 

Theo yêu cu 
cüa tinh 
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