
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYEN DAN PHffiJNG Dc Ip - Tur do - Hanh phiic  

S& 1657KH-UBND Dan Phwctng, ngày0lg tháng 6 nãm 2021 

KE HOACH 
Cal each hành chInh nhà niroc 

ella huyn Dan Phirçrng gial don 2021-2025 

Thc hin K hoach  s 13 6/KH-UBND ngày 01/6/2021 cüa UBND 
thành phô Ha Ni v cài each hânh ehInh nhà nuâc cüa thành ph Ha Ni giai 
doan 2021-2025; Chumg trInh s 08-CTr/HLJ ngày 08/02/2021 cüa huyn üy Dan 
Phucing v dty manh  cãi each hành chInh, nãng cao hiu qua irng dung cong ngh 
thông tin, xây ding chInh quyn do thj theo huóng quân trj hin dai  giai dotn 
202 1-2025; UBND huyn Dan Phuçmg ban hành K hoich cài cách hành chInh 
(CCHC) nhà nuOc cüa huyn giai doan 202 1-2025 nhu sau: 

I. MJC Old, YEU CAU, CAd CIII TIEU CJ THE 
1. Muc dIch 

- Dy math CCHC nhm xay dmg nn bath chinh dan chü, hin di, 
chuyên nghip, k' euclng, cong khai, minh bach,  nâng cao chit lucmg giãi trInh, 
dam bão lien thong, dng b, thng nht phü hcip vi diu kin thirc t và gop 
phn thirc hin miic tiêu phát trin kinh t, xà hi cüa huyn. 

- Xây d1rng di ngll can b, cong chüc, viên chtrc Co phm ch.t, nàng lirc và 
uy tin, ngang tm thim vii; h thng co quan hành chInh nhà nrncc các cp tinh 
gun, hoit dng hiu lirc, hiu qua, có näng 1?c  kin  tao  phát trin, hem chInh, 
phic vii nhân dan. 

- Nâng cao mirc dO hài lông cüa ngithi dan, ly sir hài lông cüa ngithi dan là 
miic tiêu phiic vii cüa Co quan hành chinh nhà nuâc. Tr9ng tam cüa CCHC là tip 
tVc câi each thu t11c hành chInh và phát trin chinh quyn din tfr, chInh quyn sO. 

2. Yêu cu 

- Các cci quan, &m vi nhn thirc dy dü, xác djnh cong tác CCHC là nhim 
vii tr9ng tam, dOt  phá, thtthng xuyên; xác djnh rO trách nhim ngthi th'rng du cüa 
các cci quan, don vj trong qua trInh trin khai thirc hin các nhim v11 CCHC. 

- Ap dung hiu qua cOng ngh khoa hoc, nht là cOng ngh thông tin vào 
dy math CCHC. 

- K thi'ra và phát huy nhthig kinh nghim t& trong CCHC giai doan vüa 
qua; tip thu nhllng bài h9c, kinh nghim mâi trong xây dirng chInh quyn. Trin 
khai dung, dü, toàn din các nOi  dung k hoach  phü hp vth diu kin thirc t cüa 
tüng dja phuong, co quan, don vi. 

- Thrc hin triOt d phixong châm 5 d "dl hiu, dl nhâ, dl lam, dl dánh 
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giá, d kim ti-a, giám sat" trong trin khai t chIrc thirc hin d an, chuyên dê 
trin khai k hoach. 

3. Các chi tiêu cii th 

- Phn du chi s CCHC (PAX INDEX) cüa huyn n&m trong nhóm xp hang 
cao cüa Thành ph& 

- 100% chInh quyn các cp thirc hin t& vic cong khai, minh bach  dOi vói 
các ni dung quy djnh tai  pháp 1nh v thirc hin dan chü r xã, thj ti4n; thrc hin day 
dü trách thim giãi trinh vâi ngu&i dan. 

- Ph.n du müc d hài lông cüa nguii dan, doanh nghip v s11 phiic vi cüa 
co quan hãnh chInh và giãi quy& TTHC d?tt  100%. 

- 100% các van ban huâng dan, thi hãnh, to chüc thrc hin các chü tnrong, 
chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa nhà ni.nfrc phãi dtrçxc rà soát, d xuât si'ra dôi, bô 
sung theo quy dinh. 

- Phn du 100% các vAn ban quy phm pháp 1ut v phông, chng tham 
nhüng; thirc hành tit kim, chng lang phI duçic tuyên truyn, ph bin dn can b, 
cong chüc, viên chrc và ngthi dan. 

- Phn du 100% s h so TTHC duçc trã kt qua giái quyt dung han, 
trixâc han.  Ph.n du dn nAm 2025, có 20% s h so TTHC dugc giái quyêt 
tnrâc han. 

- Ph.n du có them 20% s h.rçng TTHC duçic tinh gçn, don giãn hóa, r(it 
ng.n thii gian và tit giãm chi phI. 

- Hoân thành vic s6 hóa k& qua giAi quy& TTHC con hiu hrc theo trin 
khai cüa Thành ph& 

- Phn du cung cp djch vi cong trrc tuyn (DVCTT) murc d 4 dü diu 
kin, dat  100%; tIch hqp 60% các DVCTT murc d 3, 4 vth Cng djch vii cOng quc 
gia theo trin khai cüa Thành ph& 

- T l ngithi dan thirc hin các DVCTT và thirc hin 1THC trén môi tnr?mg 
din tur ti thiu dat 50% so viii tng s h so tip nhn; t& thiu tr 80% trO len M so 
giãi quyt TTHC duçic luãn chuyn trong ni b giüa các co quan có thm quyn giãi 
quyt, hoc các co quan có lien quan drçc thrc hin b&ng phuong thi'rc din tCr; 100% 
h so TTHC dA giâi quyt thành cOng duçic s hóa, 1uu trtt và có giá tn tái sü diing. 

- GiAm ti thiu 10% biên ch s1r nghip hithng krong ti'r ngân sách nhà 
nuóc so v6i nAm 2021. 

- Den nam 2025, có 38 don vj sir nghip cOng 1p ttr chü mt phn chi thuxng 
xuyên vâ ti thiu có 01 don vj sir nghiêp cong 1p tçr chü toàn ph.n chi thuông xuyên. 

- 100% can b, cOng churc, viên chuc duçic tp hun, bi dl.rOTlg v k5 nAng 
s, trong do 30% can b, cOng churc, viên chüc duçic tp hu.n, hiM diiöng v k 
nang phân tIch và xü 1 d lieu. 
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- 100% can bô, cong chIrc, viên chi'rc thuôc din chuyn di vi trI cong tác 
theo Ngh djnh s 59/2019/ND-cp ngày 01/09/2019 cüa ChInh phü phãi di.rçic 
thirc hin nghiem tüc theo quy djnh. 

- Phn du giai ctoin 2021- 2025, t trçng chi thu&ng xuyen a müc khoâng 
50% tng chi ngân sách; hang nàm 100% vn du tis duçic phân b kjp th&i, tuân 
thu dirng nguyen tic, quy djnh. 

- 80% h so cong vic tti c.p huyn và 60% h so cong vic tii cp xà diiçic 
x1r I' trén mOi trtthng mng (tth h so cong vic thuc phm vi bi mt nhà nuóc). 

- 50% hoat dng kim tra cüa Co quan quán 1 nhà nix&c drçic thirc hin 
thông qua môi trtthng s và h thng thông tin cüa co quan quân 1. 

- Tip tiic duy trI áp ding 100% các Co quan hành chInh tü huyn dn xâ 
thirc hin quãn 1 chit lirçing theo tiêu chun quc gia TCVN Iso 900 1:2015; 
thc hin chuyn dM khi có sir thay di cüa h thng quãn 1 chit lisçing. 

II. NHIEM VV TRQNG TAM 
1. Cong tác chi do diu hành 

- Ban hành các van ban chi dao, diu hành nhm tang c11ng trách nhim 
cüa các co quan, dcm vi trong vic tham mi.ru cho UBND huyn các ni dung ye 
CCHC thuc chirc nàng, nhim vii duçc giao; nâng cao hiu qua trong vic hxang 
dn các don vi, UBND các xã, thj trn trin khai các nhim vii CCHC. 

- Thithng xuyên thông tin truyên truyn v CCHC theo nhiu hInh thirc da 
dng, phong phü. 

- Tip tic sit ch.t k 1uQt, k cuong hành chInh trong cong tác chi do 
diu hành; th chi'rc trin khai các nhim vi, chiiong trInh, k hoch theo chi dao 
cüa Thành üy Ha Ni, UBND Thành ph; vic thirc thi cong vii cüa di ngü can 
b, cOng chi'rc, viên chac. 

- Kim tra cOng vçi, kim tra CCHC h&ng näm theo hInh thüc dt xut, 
kim tra theo chuyên d; chü tr9ng tái kim tra vic kh,c phiic tn tai, khuyêt 
dim di.roc chi ra ti'r dçit kim tra trixóc; nhüng vAn d ãnh hithng dn kt qua chi 
s CCHC cüa huyn. 

2. Cãi cách th ch 

- Tip tic trin khai thirc hin h thng th ch, chInh sách pháp 1ut v t 
chuc b may hành chfnh, ch d cOng vii dAy dU, dng b tren co sà Lust T chi'rc 
ChInh phU, Lut T chuc chInh quyn dja phuong, Lut can b, cOng chirc, Lut 
vien chirc. 

- Tang cu&ng kim tra, rà soát, kjp thai phát hin và kin nghj xa 1 các 
quy djnh chng chéo, chiia phü hqp vth quy djnh pháp 1ut; h thng hóa van ban 
quy phim pháp 1ut tir trung ucing dn co sâ dam báo tInh dng b, ciii th, hçp 
hin, hçip pháp, khã thi. 
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- Kjp th?ii cp nh.t, rà soát các van ban quy phm pháp 1ut thuc thâm 
quyn ban hành cüa huyn dam bão dung quy djnh pháp 1ut. 

- Di mâi, nâng cao chat hsçing, hiu qua thirc thi pháp 1ut; tang cu&ng 
theo dOi, kim tra vic thirc hin trách nhim quãn 1 nhà nuóc trong cong tác to 
chüc thi hành pháp 1ut. 

3. Cal each thu tuc hành chInh (TTHC) 

- Thirc hin rà soát, dé xuât don giân boa TTHC, cat giãm chi phi tuân thu 
TTHC. Dam bâo các TTHC doThành phô cong bô duccc cOng khai, thông tin 
tuyên truyn kjp thii, dy dü, diing quy djnh cüa pháp luat. C.p nh.t, theo dOi 
thi.rông xuyên, kim soát, tng hqp và cOng khai hang tháng kt qua giãi quyt 
TTHC elm các co quan, don vj thuc huyn. 

- Hithng dn, ti chüc tp hun, kim soát cht chê vic tuân thu các quy djnh 
v thirc hin co ch mt ci:ra, mt elm lien thông; vic tip nhn, xlr l, giãi quy& các 
phán ánh, kin nghj cüa Ca nhân, t chüc v các quy djnh hành chInh, 1ITHC. 

- K& ni, chia sé dti lieu tlr các Co s d1t 1iu clia huyn vâi Thành pM, 
Cng Djch vi cong quc gia theo chi do elm Thành ph& phiic vij cho vic ct 
giãm, don gián hóa M so, gi.y t cOng dan, doanh nghip trong giãi quyt TTHC 
ti Bô phn Mt clra huyn, xã. 

- Tang cung giãi quyt gn vói kim soát, dánh giá, giám sat vic giãi 
quyt TTHC trén môi truO'ng din ti:r, dy mnh vic s hóa k& qua giài quy& 
TTHC, chlrng thirc ban sao din tlr tir bàn chInh, trá kt qua giãi quyt bàn din tlr 
theo quy djnh elm Nghj djnh s 45/2020/ND-CP. 

- Nghiên clru xây dirng K hoch trin khai D an thI dim di mOi vic 
thrc hin co ch mt elm, mt elm lien thông trong giãi quy& TTHC. Di mOi 
vic thirc hin co ch mt elm, mt cüa lien thông trong giãi quyt TTHC theo 
hu&ng nâng cao chit hrçing phic vii, không theo dla giâi hành chInh, tang cu&ng 
1mg ding cong ngh thông tin, giâm thai gian di 1i, chi phi xà hi va to thun 
lçii cho ngix&i dan, doanh nghip. 

4. Cãi each t chtrc b may nhà ntróc 

- Trin khai thirc hin hiu qua Nghj quyt s 97/2019/QH14 cüa Quc hi 
ye thI dim to chüc mO hInh chInh quyn do thj ti thành pM Ha Ni theo chi dao 
elm Thành ph& 

- Tiêp tue kin toàn, sp xp t chüc b may tinh gn và hiu qua, trçng tam 
là sap xêp to chlrc b may theo Nghj quyt Trung isong 6 kho XII; sp xp các ca 
quan chuyên mon theo Nghj djnh s 37/2014/ND-CP v t chlrc eác co quan 
chuyên mon cp tinh, cp huyn; Nghj ctjnh s 108/2020/ND-Cp ngay 14/9/2020 
cüa ChInh phu ye slra dOi, bô sung mt s diu elm Nghi djnh s 37/2014/ND-Cp. 

- Thirc hin &,i mth h thng t chlrc, nâng cao hiu qua ho?t dng các don vj 
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sir nghip cong 1p. 
• r A A 5. Cai each che dç cong vti 

- Hoàn thiên D an vj tn viéc lam theo Nghj djnh s 6212020/ND-CP và 
Nghj djnh s 1 06/20201ND-CP cüa ChInh phü. 

- Dâo tao, bi &rOng nâng cao cht li.rqng can b, cong chirc, viên chi.'rc 
huyn, trong do tp trung dM mOi ni dung, phuong pháp dào tao,  bM dixöng, chü 
tr9ng dánh giá cht hrqng dào tao, bM dithng theo kt qua du ra; cp nht kin 
thi'rc lien quan dn k näng giao tip, 1rng xir; k5' näng tham mlxu, k näng xfr I 
tInh hu6ng, tp trung dào tao, bi dtrOng nhóm di tuqng h9c viên lam cong tác 
tham muu v t chirc can b, lath dao  c.p xä. 

6. Cãi each tài chInh cong 

- T chrc trin khai cong tác tài chfnh - ngân sách tai huyn và các xâ, thj 
trn khi trin khai thi dim t chirc mO hInh chinh quyn do thj ti's theo chi dao 
cüa Thành ph. 

- Rà soát, cor cu lai  thu, chi ngân sách cüa huyn theo hincng: Phn du 
tang thu tir khu virc san xut kinh doanh; d.y manh các giái pháp quán 1, khai 
thác ngun lirc tài chinh tü dt dai, tài san công, tang cung huy dng các ngun 
11rc cUa xâ hi cho dtu tu phát trin kinh t - xã hi cüa huyn; tit kim chi 
thu?mg xuyên, tp trung ngun lirc cho chi d.0 tu phát trin. 

- Sit cht k' lu.t, k' dicing tâi chInh, tang cring kim tra, giám sat vá 
cong khai minh bach trong cOng tác quán l, sr ding ngân sách, phOng chông 
tham nhüng, thirc hành tit kim, chng lang phi. 

7. Xây dirng ChInh quyn din tü', ChInh quyn s 

- Phát trin ha thng s& ha thng cong ngh thông tin (CNTT), ha t.ng dU 
1iu,... kt ni lien thong, dng b và thng nht, phic vii trin khai ChInh quyn 
din tr, xay dirng ChInh quyn s, tao  nn tang phát trin kinh t s& xã hi s 
theo chi dao  cüa Thành ph& 

- IiTng dung CNTI' vào d& mri phuong thirc lam vic, nâng cao näng sut, 
hiu qua hoat  dng cüa cci quan nhà rnrâc; giám chi phi và thM gian xtr l cong vic. 

III. CHE DO BAO CÁO 

Thirc hin theo ch d báo cao djnh kS'  quy djnh tii K hoach CCHC hang nam. 

Các cci quan, dan vj thui)c huyn: Djnh k' tng hçip k& qua tnin khai ni 
dung CCHC thuc linh virc do cci quan, dan vj chju trách thim chü trI, tham 
mini UBNI) huyn, gài báo cáo chuyên d v UBND huyn (qua PhOng Ni v 
d tng hqp). 

IV. KINH PHI 

Ngun kith phi bão dam cho cong tác CCHC thuc K hoach dtrqc b tn 
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trong dir toán hang nàm theo phân cp ngân sách hin hành và các ngun kinh phi 
khac theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

V. TO CHtC THIIC HIN 

1. Trách nhim cüa Thu tru'&ng các co' quan, các don vl  sr nghip cong 
Ip thuc huyn và Chü tch  UBND các xã, thj trn 

Can cü các chi tiêu, nhim vii cüa K hoch nay, Thu trwing các ca quan, 
dn vj có trách nhim tr%rc tip chi dao,  trin khai toàn din Kê hoach CCHC, 
trong do tp trung vào các nhim vii chü yu sau: 

- Cu th boa chi tiêu, nhim vi K hoch CCHC và các ni dung ti biu 
giao nhim vii  kern theo K hoch nay thành K hoach CCHC giai domn 2021-
2025 (Hoàn thành triro'c 30/7/2021) và K hoach CCHC hang nàm cüa Co quan, 
don vj; b trI kinh tn trin khai thrc hin hang näm (Dr toán dinh kern theo Kê 
hoach CCHC). 

- T chi'rc thtxc hin các nhim vii cüa Thành ph, huyn giao dam bào cht 
Iuqng, tin d, th?yi gian theo yêu cu và djnh kS' báo cáo kt qua thirc hin nhim 
vii Thành ph, huyn giao v Vn phOng HDND và UBND huyn (theo hu&ng 
dn ciia Van phOng UBND huyn). 

- Tip t%lc ph biên, tuyên truyên, quán trit cong tác CCHC gän vi Chü dê 
cong tác trng näm cüa Thành ph, huyn, chü tr9ng thông tin tuyên truyén tin 
Ich vic sCr diing DVCTT mrc d 3, müc d 4, các vn d lien quan tnrc tip tOi 
di sng dan sinh, các ni dung quy djnh v trách nhim cüa UBND c.p xâ, chü 
tjch UBND cp xã ti Pháp 1nh s 34/2007/PL-UBTVQH1 1 ngày 20/4/2007 cüa 
Uy ban thirO'ng v Quc hi. 

- Djnh k' hang näm t chirc thirc hin hi nghj d& thoai vài ngithi dan, t 
chüc và doanh nghip v các vn ct cO lien quan tOi giái quyt cong vic cüa ngui 
dan, t chirc và doanh nghip thuc thm quyn cüa co quan, don vj. Thng 
xuyên t, chirc 1.y kin ngithi dan, doanh nghip v cht hrçing phiic v1 cüa các 
co quan hành chInh, don vj s1r nghip cOng, nht là các 11th vrc, thu tc lien quan 
dn các dich vu thit yu dan sinh. 

- Xây drng và trin khai K hoach kim tra cong vii, kim tra CCHC hang 
nãm theo hInh thirc dt xut, không báo truóc, trong do chü tr9ng kim tra 
nhüng ni dung lien quan các thim vii cp trên giao, vic kh.c phiic nhftng vn 
d tn ti, han ch tir nhftng dt kim tra truóc; vic giái quyt TTHC lien quan 
den linh virc bic xUc dan sinh; vic tip nhn, x 1, giai quyt các kin ngh, 
phán ánh cüa ngi.thi dan, t chrc lien quan dn vic giãi quyt TTHC. 

- Thiic hin nghiem tüc quy djnh vic dánh giá hang tháng di vói can b, 
cong chüc, viên chi'rc; vic dánh giá hiu qua và ch.t luqng cOng vic cUa các 
Truàng phông chuyên mon cp huyn, Chu tjch UBND c.p xâ (theo djnh kS' h&ng 
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thang, qu, nAm). 

- Trin khai vic dánh giá, ch.m dim xác djnh kt qua Chi s CCHC 
hang nàm áp ding déd vâi các eo quan thuc huyn, UBND các xä, thj trn. 

- UBND các xã, thj trn trin khai thuc hin dung, dü các quy djnh v thrc 
hin quy ch dan chü ô c so, dc bit là vic cong khai, minh btch v tài chInh, 
quyt toán và dir toán ngân sách các cp hang näm; th1rc hành tit 1dm, chng 
lang phi. 

2. Trách nhim cii th cüa mt s co' quail, do'n vl 

Ngoài vic xay dirng và t chüc thijc hin K hoch CCHC ti c1 quan, do'n 
vj, Thu trithng mt s c quan, dcm vj có trách nhim trin khai mt s ni dung, 
nhiêm vu cu th sau: 

2.1. Phông Ni viii 

Là co quan thu?ng trrc cüa UBND huyn v CCHC, có trách nhim: 

- HuOng dan, don dc, theo dôi, kim tra các cci quan, don vj có lien quan 
thirc hin K hoach CCHC nhà nllOc giai doan  202 1-2025 và K hoach hang nàm 
cüa huyn dam báo chit luqng, hiu qua, dung yêu cu, tin d; thng hop, báo cáo 
kt qua thrc hin K hoch. 

- Tham mu'u UBND huyn cp nhat, b sung các chi tiêu, nhim v1i mOi 
theo chi do cüa Thành ph& 

- Djnh k5', chü trI pMi hqp vOi các Co quan, dcm vi có lien quan tham mixu 
UBND huyn ban hành k hotch hang näm trin khai thc hin xác djnh chi s 
CCHC áp diing trong ni b huyn và cong b cOng khai. 

- Chü tn, phi hop vOi các co quan, don vj có lien quan tham mtru UBND 
huyn các ni dung ye: Cong tác chi do, diêu hanh, cài each to chuc b may 
hành chInh nba nuOc; xay dung và nâng cao chat luqng di ngü can b, cong 
chüc, viên chüc; t chOc thirc hin co chê mt cua, mt cOa lien thông. 

- Chü trI, phi hop vOi các co quan, don vj có lien quan trin khai cong tác 
thông tin và tuyên truyên ye CCHC. 

- Djnh kS'  tham milu UBND huyn t chOc giao ban v CCHC; téing kt 
vic thirc hin Ké hoach CCHC nba nuOc cüa huyn giai doan  202 1-2025. 

2.2. Phông Tir pháp 
Chu trI, phi hqp các co quan có lien quan tham mi.ru UBND huyn thrc 

hiên cac nhiêm vu ye cai cach the chê, theo dôi, tong hop viêc triên khai thuc hiên 
nbim vi cái cách the che. Chu trI triên khai thim vii tuyên truyên, phô biên giáo 
diic pháp 1ut den ngtthi dan, tO chuc. 

2.3. Van phong HIE)ND và UBND huyn 
- Chü trI, phi hop các co quan có lien quan tham mini UBND huyn thirc 

hin các nhirn v11 ye cãi cách TTHC, chi dao  tO chuc boat dng B ph.n Tiêp 
nhn va trã kêt qua huyn; theo dOi, tong hop vic triên khai thirc hin nhim vii 
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cãi each TTHC. 

- Chü trI, phi hqp vth các co quan có lien quan giüp UBND huyn triên 
khai hott dng kim soát TTHC tai  các co quan, don vj thuc huyn, UBND 
các xà, thj trn. Chü trI, phi hçp vói các cci quan có lien quan tham muu giüp 
lãnh do UBND huyn t chirc di thoui vói t chüc, cá nhân ye TTHC, giãi 
quyt TTHC; chi dao,  hi.ràng dan, kiêm tra hoat dng dôi thoi cüa UBND 
các xã, thj trn vói to chirc, cá nhân ye TTHC. 

2.4. Phông Tài chInh - K hoch 

- Chü trI, phoi hçip các co quan có lien quan tham muu UBND huyn 
trin khai nhim .vii v: K hoch d,u tu cãi tao, xây dirng tri1 sâ lam vic, 
cung cp trang thit bj dam bâo dng b, hin di, dáp 1rng yêu c.0 CCHC 
trong hot dng cüa các Co. quan hành chInh nhà nirOc. 

- Chü trI, ph  øçp  ..cá cc quan có lien quan tham mini UBND huyn thirc 
hin các nhim v11 v cai cáôh tài chInh cong. Theo döi, tng hçrp vic triên khai 
thirc hin nhim viii v cãi each tài chInh Cong. 

- Hithng dn các co quan, don vj ltp dir toán, quãn 1, sü ding và quyt toán 
kinh phi thirc hin K hoch CCHC nhà nuOc giai don 2021-2025 và K hoach 
CCHC hang näm. 

2.5. Phông Van hóa và Thông tin 

ChU trI, ph& hçip các co quan có lien quan tham mini UBND huyn thirc 
hin các nhim vii v xay dirng chInh quyn din tt'r, chInh quyn s& Theo döi, 
thng hcrp vic trin khai thrc hin nhim vii v xây drng chInh quyn din tfr, 
chinh quyn s& 

2.6. Phông Kinh t 

Chü tn, phi hçip các co quan có lien quan tham miiu UBND huyn trin 
khai các nhim v xãy drng, áp diing, duy trI và câi tin h thng quãn l ch.t 
hrqng theo tiêu chun quc gia TCVN ISO 9001 tai  các co quan hành chInh nhà 
nuâc thuc huyn, các xã, thj trn; xây dung quy trInh giãi quyt cong vic ni b 
cüa các co quan, don vi. 

3. D ngh Mt trn T quc Vit Nam thành phô huyn, cac Ban Bang 
huyçn (Ban To chu'c, Uy ban Kiem tra, Ban Tuyen giao, Ban Dan vin) 

Ph& hçrp vói UBND huyn va các co quail, t chirc có lien quan tnin khai K 
hoach nay. Tham mini Ban Thithng vii huyên Uy chi dao, hiiàng dn các co quan, 
don vj, to chüc, theo chirc näng diicic giao, xây dimg K hoach tnin khai nhiêm v 
djnh k hang nàm, gOp ph.n thirc hin các mi1c tiêu CCHC chung cüa huyn. 

4. B nghj Trung tam bi dirô'ng chInh trj huyn 

ChO trI lng ghép các ni dung CCHC vào các chuang trInh ngoai khóa, 
báo cáo chuyen d ti các lOp dào tao, bi diiong can b, cong chüc, vien chüc. 



BAN NHAN DAN 
U T!CH 
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5. Trung tam Van hóa, Thông tin Va Th thao huyn 

Ph& hçp vói Phông Ni vu, các Co quan, don vi có lien quan xây dijng 
chuyén miic, chuyên trang v CCHC; tuyen truyn, ph bin sâu, rng, co tr9ng 
tam, trng dim, bang nhiu hInh thi'rc nh&m nâng cao nhn thüc cüa can b, cong 
chirc, viên chüc và Nhân dan v cOng tác CCHC; dng thii giüp ngi.thi dan, 
doanh nghip duçic tip cn d hiu rô hon v các ni dung cong tác CCHC g&n 
vi chü d cong tác nAm./. 

Noi nhân: 
- S Nôi vii TP. Ha Ni; 
- TT. Huyn us', HDND huyn; 
- ChU tjch, các PCI IJBND huyn; 
- Các ca quan, don vj thuc huyn; 
- UBND các xa, thj trân; 
-Lisu:VT,NV 



CAC 
Phu luc 

CACH HANH CHINH XAY DIG, TRIEN KHAI GIAI DOkN 2021-2025 
theo  KI hogch so' 1657KH- UBND ngày . g/6/202  1 cza UBND huyn) 

STT San phm 
Cv quan chü 

trI 
Ci quan phi h 

Thôi gian 
hoàn thành ____3. hin 

I  Cong tác Chi dio diu hãnh CCHC 

1 
______ _____ 

K hoach CCHC nhà ntrc cUa huyn giai doin 202 1-2025 K hoach cüa 
UBND huyn 

Phông Ni vi 
Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xä, thj trn 
Tháng 6/2021 

2 K hoach tuyên truyn CCHC giai doan 2021-2025 và k hoach 
thirc hin hang nàm 

K hoch cüa 
UBND huyn 

PhOng Van 
hoá và Thông 

Các co quan, don vj thuc huyn; 
UBND các xã, thj tr.n 

N 2021 

Xây drng k ho?ch va thành 1p Doãn kim tra cong vct  kim tra 
CCHC hang nàm 

K hoch cüa 
UBND huyn 

Phông Ni 
Các Ca quan, don vj thuOc huyn; 

UBND các xa, thj trân 
Hang nm 

Xây dung K hoach phát dng thi dua thrc hin cong tác CCHC 
hang nàm 

K hoch cUa 
UBND huyên 

Phông NOi  vi 
Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xä, thi trn 
Hang nm 

Xây drng K hoach do 1ung sr hài lông cüa ngui dan di vài 
sir phiic vii cUa co quan hành chInh nhà ntràc thuc huyn h.ng 

K hoch cüa 
UBND huyn 

Phông NOi  vi 
Các Ca quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xä, thj trân 
Hang nAm 

6 Trin khai K hoach xac djnh chi s6 CCHC h.ng nAm ap dung 
di vth UBND huyn 

K hotch cüa 
UBND huyn 

Phông NOi  vit 
Các ca quan, don vi thuc huyn; 

UBND các xã, thj trén 
H&ng näm 

7 
Xây dirng tiêu chi dánh giá CCHC các phOng chuyên mOn và 
tuong &rong, UBND các xä, th trn giai don 2021-2025 theo 
Quyt djnh cüa Thành ph 

Quyêt djnh cüa 
UBND huyn 

PhOngNivii 
Cãc co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xA, thj trn 
Näm 2021 

8 Trin khai thuc hiên K hoach cüa Thành ph6 th%rc hin nãng cao 
chi s PCI 

VAn bàn triên 
khai 

Phông Tài 
chinh-K 

hoach 

Các co quan, don vj thuc huyn; 
UBND các xA, thi trn 

11g nAm 

9 
Xây drng K hoach câi thin, nâng cao chi s CCHC, cht hrcing 
quan iij hânh chfnh cong va sir hài lông cüa nguii dan, t chic 
cMi vâi sr phiic vii cüa co quan, dan vj thuc huyn 

Kê ho?ch cUa 
UBND huyn 

PhOng NOi  vii 
Các cor quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xA, thj trn 
Hang näm 

10 
Xây dvng  và thirc hin K hoch câi thin, nâng cao müc d hAi 
lông cña ngtnM dan, t chirc d6i vâi cht luçing cung cp djch vii 
cOng (SIPAS) trên dja bàn huyn giai don 202 1-2025 

Kê hoch cüa 
UBND huyn 

PhOng Ni vi 
Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xA, thj tr.n 
Näm 2021 

11 
Xây drng va trin khai thrc hin K hoch cái thin, nãng cao 
chi s hiu qua quàn frj và hành chInh cAp tinh (PAPI) trên dja 
bàn huyn giai doan 202 1-2025 

Ké hotch cüa 
UBND huyn 

Phông NOi  vii 
Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xA, thj trân 
Näm 2021 



STT Ni dung thiic hin Sin phm 
Co quan chü 

tn 
Co quan phi hyp 

Thôi gian 
hoànthành 

12 

Hi nghj tp hu.n cong tác kim soát TTHC, th%rc hin co ch 
môt cüa, môt cira lien thông; viêc tip nhn va th 1 phin ánh, 
kin nghj cüa cá nhãn, t6 chüc v TTHC cho di ngil can b, 
cong ch(rc, viên chüc lam cong tác CCHC, kim soát TTHC cua 
các phông, ban, xã, th trn, cong chirc tti B phn Tip nhân vi 
gui quyt TTHC cüa huyn, xi thj trn 

Hti nghj 
Van phông 
HDND và 

UBND huyn 

Các Co quan, don vj thuc huyn; 
Trung tam Bi throng Chfnh tr 

huyn; 
UBND các Xã, thj trãn 

Hng näm 

II  Cii each th ch 
Xây drng K ho?ch kim tra, rà soit van bin quy pham pháp lust 
cüa huyn hang nim 

K hoach cüa 
UBND huyn 

Phông Tii 
pháp 

Các co quan, don vj thuc huyn; 
UBND cic xi, thj trn 

Qüyl hang näm 

2 Xây dirng k hoach trin khai cac yin bàn quy pham pháp luât 
 mài có hiu brc 

K hoach cUa 

UBND huyn 

PhOng Tr 

pháp 

Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xi, thj trn 

Theo chi dao 

cüa Thinh ph 

3 
Xây d%rng K hoach tuyên truy&n, ph bin các yin bàn quy phm 

pháp lust v phông, chng tham nhüng; thuc hién ti& kiém, 

 ch6ng ling phi giai doan 2021-2025 

Kê hotch cüa 

UBND huyn 

PhOng Tu 

pháp 

Thanh tra huyn; 

yin boa vi Thông tin; 

UBND các xi, thj trn 

Nim 2021 

III 
Cii cich thu tuc hinh chInh và thuc hiên co ch môt cü'a, co 
che mt cira lien thông 

Trin khai thuc hiên K hoach v rà soát, don gun hóa Thu tiic 

hành chInh giai doan 2021-2025 cUa UBND thành ph Ha Ni 
Vin bàn trin 

khai 

yin phông 

HDND vi 

UBND huyn 

Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xi, thj trn 

Theo chi dao 

cüa Thành ph. 

2 
Xây dung vi trin khai K hoach t chrc HOi nghj di thoai giUa 

linh dao UBND huyén vài cic t chirc, cong dan v thirc hin 

 TTFIC trên dja bàn huyn 
K hoach 

yin phông 

HDND Va 

UBND huyn 

Các co quan, don vj lien quan; 

UBND cic xi, thj tr.n 
H&ng nim 

3 
Rà soit, ban hânh quy ch t chirc va hoit dng cüa Bô phn 

Tip nhn va tn kt qua theo quy djnh v thirc hin co ch mit 

cira, môt cira lien thông trong gui quyt TTHC 
Quy ch 

yin phông 

HDND và 

UBND_huyn 

Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xi, th trn 
Hang nim 

Tnin khai thuc hiên K hoach ri soát, tMng kê, xây drng quy 

 trInh TTHC lien thông giai doan 2021-2025 ciia UBND thãnh 
Van bàn trin 

khai 

V 

HDND va Cic don vj cO lien quan 
Theo chi dao 

cüa Thãnh ph. 

5 
Trin khai thuc hin K hoach rà soit, xây drng, hoàn thin quy 

trInh gui quyt cong vic hinh chInh ni bO trong cic co quan, 

 don vi vi các don vi truc thuc 

Vin bin triên 

khai 

Phông Kinh tê 

huyn 
Các don vi có lien quan Thumg xuyen 

6 
Thrc hin irng diing cong ngh thông tin vi áp dmg h thông 

quân l chit hrcing theo tiêu chun quc gia TC\TN 9001:2015 

 trong gui quyt TTHC 

Van bin triên 

khai 

Vin phOng 

HDND 

UBND huyn 

Các co quan, don vi thuOc huyn; 

UBND các xi, thj trn 
Hang nim 



STT Ni dung thrc hin San phm 
CY quan chü 

trI quan phi hQp 
Th?ri gian 

hoàn thành 
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Theo dôi, tng hçrp, báo cáo kt qua Cong tác kim soát thu t%lc 
hành chInh, trin khai Ca ch mOt cra,  mOt  cira lien thông trong 
giâi quyt thU tue hành chInh va th.rc hiên thU tue hành chInh trên 
môi tmông din t1r 

Van bàn 
Báo cáo 

Van phông 
HDND và 

UBND huyn 
Các phông chuyên mon huyn; 

UBND các xä, thj trân-bO 

Hang qu, cá 
nam 

IV  Cãi cách t chfrc b may  

— 

Rà soát, sap xp t chUc bô may CáC co quan, don vj thuc huyn 
theo quy djnh và chi do cUa Thânh phô  

Van bàn tnen 
khai 

Phông Ni vi Các co quan, don vj thuc huyn Thuäng xuyên 

2 
Trin khai quy djnh phêtn cap quãn 1 nhà nuôc mt s linh c 
ht tAng, kinh t - xã hi trén dja bàn theo chi do cUa Thành ph 

Van bàn trién 
kliai 

Phàng Tài 
chInh-K 

hoach 

Các ca quan, don vj thuc huyn; 
UBND các xa, thj trAn 

Theo k hotch, 
Quyt djnh, chi 
do cUa Thành 

phô 
V  Cal cách ch d cong viii 

Xây drng D an vj tn vic lam theo Nghj djnh s6 62/2020/ND-
CP ngày 01/6/2020 v vj tn vic lam và biên ch cong chUc, 
Nghj djnh s 1 06/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 v vj trI vic lam 
và s luçmg ngu&i lam vic trong don vj sr nghip cOng 1p và 
 tniAn khai cUa Thành ph 

D an Phông Ni vi Các ccx quan, don vj thuc huyn 
Theo chi dao 

cUa Thãnh ph 

2 Xây dirng Ka hoch dào to, bi duO'ng náng cao chAt luçTng dOi 

ngü can bô, cOng chUc, viên chUc cUa huyên giai doan 202 1-2025 
K hoch eUa 

UBND huyn 
Phông Nôi vi 

Trung tam Bi ducng chInh trj 

huyn; 

Các ccx quan, don vj thuOc huyn 

Näm 2021 

Thisc hiên dánh giá chAt luçxng, hiêu qua cOng vic hang tháng 

divài di ngü can b, cOng chUc, viên chUc 
Van bàn thông 

báo kt qua 
PhOng Ni vii 

Các ccx quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xA, thj trAn 

Theo K hoch, 

chi dao cUa 

Thành phô 
Xây drng và trin khai D an "Xây dimg dOi ngü can bO, cong 

ch(rc trong cac ccx quan hành chInh nha rnrOc huyn Dan Phuçxng 

theo hixâng phiic vii, chuyên nghiép, hiên di, hiu 1irc, hiu qua, 

 dáp rng nhu CAn quán l cUa chInh quyAn do thj giai don 2021- 

D ánJK hoch PhOng Ni vii 
Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xã, thi trAn 

Theo chi do 

cUa Thành ph6 

VI Cãi cách tãi chInh cong 



STT Nôi dung thiic hiên San phm 
Co' quan chü 

trI Co quan phôi hçp 
Thai gian 

homn thành 
Huàng dan, don dc, kim tra các co quan, don vj tnrc thuc 
huyên va báo cáo, d xut UBND huyn các giái pháp lien quan 
dn vic thirc hin dy dü các kin nghj sau thanh tra, kim tra, 
kim toán nhà nuâc v tài chInh, ngân sách theo quy djnh pháp 

 lust; sir ding Co hiu qua tài san công, kinh phi tü ngàn sách nhà 

Báo cáo 

PhOng Tài 

chinh-K 

hotch 

Các co quan, don vi lien quam; 

UBND các xâ, thj trn 
Theo chi do 

cüa Thành ph 

2 Trin khai cac quy djnh v khung giá djch vi sir nghip cong 1p 

thuc thm quyn cüa HDND Thành ph trên dja bàn huyn 
Van bàn triên 

khai 

PhOng Tài 

chInh-K 

hoach 

Các co quan, don vj lien quan 
Theo chi dao 

cüa Thành ph6 

3 

 ph 

Trin khai Nghj quyt diu chinh, b sung phan cAp ngun thu, 

nhim vi chi gia các cAp ngân sách theo trin khai cüa Thành 
Van bàn triên 

khai 

PhOng Tài 

chIth-K 

hoach 

Các Co quan, don vj lien quan 
Theo chi dao 

cüa Thàrih ph 

Trin khai K hoch chuyn don vj sir nghip cong 1p sang t11 

chü giai don 2021-2025 theo chi dao cüa Thành ph6 K hoach 

PhOng Tài 

chinh - K 

hotch huyn 
Các don vj có lien quan 

Theo chi dao 

cüa Thãnh ph& 

Thrc hin Nghj quy& cüa Thành ph v h trçr hang tháng di 

vOi cong chirc Tu pháp - H tjch di.rçc Uy quyn k' chng thirc 

bàn sao tir bàn chInh các giAy t?i, van bàn do co quan CO thAm 

quyn cüa Vit Nam cAp hoc chüng nhn; chirng thirc chU k 

trong các giAy t, van bàn quy djnh tai Khoàn 3 Biu 7 Nghj djnh 
 s 32/2021/ND-CP 

Van bàn trin 

lciiai 

PhOng Tài 

chinh-K 

hoach 

PhOng Tu pháp huyn; UBND các 

xã, thi trn 
Theo chi d?o 

cUa Thành pM 

VII Xây dyng chInh quyn s, chInh quyn din tir 

Xây drng K hoich üng diing cong ngh thông tin cüa huyn 
hang nam K hoach 

Phong Van 

hoá và Thông 

tin 

Van phông HDND và UBND 

huyn; 

Các phOng, ban lien quan; 

UBND các xâ, thj trn 

Theo chi d?o 

cüa Thành pM. 

2 Trin khai Quyt djnh cüa Thành ph6 v ban hành Kin trüc 

chInh quyn din n'r Thành pM trên dja bàn huyn 
Van bàn trin 

Phong Van 

hoá và Thông 

tin 

Van phOng HDND và UBND 

huyn 

Các phông, ban lien quan; 

UBND các xã, th trAn 

Theo huàng 

dn cüa Thành 

pM 

Trin khai th%rc hin Chuong trInh cüa Thàrih phi v miic tiêu 

üng di1ng CNTT trong hot dOng cüa co qun nhà nuOc, phát trin 

chInh quyn s và dam bão an toàn thông tin mng thành pM Ha 

NOi giai don 202 1-2025, djnh huàrig dn nàm 2030 

Van bàn triên 

lthai 

PhOng Van 

hoá và Thông 

tin 

Van phông HDND Va UBND 

huyn; 

Các phOng, ban lien quan; 

UBND các xâ, thi trán 

Theo huâng 

dn cüa Thành 

pM 



STT Ni dung thuc hin San phm Co quan chü 
trI 

Co quan phi hçrp Thôi gian 
hoàn thành 

Trin khai dich vi cong mrc 3, 4 ti huyn và các xà, thj trAn 
theo K hoch cüa Thành ph6 

Van bàn trin 
ldiai 

Van phông 
HDND và 

UBND huyn 

Phông Van hóa và Thông tin, Ni 
vu huyn; 

Các Co quan, don vj lien quan; 
UBND cac xã, thj trn 

Theo huàng 
dn cüa Thành 

ph 

Trin khai cac K hoch cüa Thãnh ph v: U'ng d%ing CNTT dáp 
üng yêu cu thuc hin co ch mOt  cCra, mt cra lien thông trong 
giâi quyt TTHC; trin khai kênh tuong tác gita ngithi dan, t 
chirc vài chInh quy&n Thành phi thông qua Cng thông tin din 
tü thành ph giai don 202 1-2025; phát trin h thng quán l 
van bàn và diu hành dam bão kt ni, lien thông trao dM van 
ban din ti'r qua tht cá các cap chinh quyn cüa Thành ph và kt 
 ni vâi Tric lien thông van bàn quc gia giai doin 202 1-2025 

Van bàn triën 

khai 

Van phông 

HDND va 

UBND huyn 

PhOng Van hóa và Thông tin; 

Các co quan, don vj lien quan; 

UBND các xa, thj tr.n 

Theo huàng 

dn cUa Thành 

phi 

6 Duy tn hot dng cüa Cng thông tin din tCr huyn Duy trI hoit dng 

hiêu qua 

PhOng Van 

hoá và Thông 

tin 

Van phông HDND và UBND 

huyn; 

Các Co quan, don v lien quan; 

UBND các xâ, thi tràn 

Thumg xuYe) 

Thu?mg xuyén 
Duy iii hoat dông he thng mang, phAn mm; duy trI h thng 

quàn l van bàn và di&u hành COng vic cia UBND huyn 
Duy tn hott dng 

hiu qua 

Van phông 

HDND 

UBND huyn 

Các co quan, don vj thuc huyn; 

UBND các xa, thj trn 

8 
Ap ding, duy tn và cãi tin h thng quàn l chat hrcmg theo 

Tiêu chuân Vit Nam Iso 9001:2015 cüa huyn 

H th6ng duçc 

duy trI (Ká hotch, 

van bàn trin 

khai, th chüc thuc 

hin, báo cáo...) 

PhOng Kinh te 
Các co quan, don vj lien quan; 

UBND các xã, thj trn 
Hng näm 
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