
Sô: 22 /QD-UBND Dâktover, ngày 25 thâng 12 nâm 2020

QUYÉT DINH
Vê viêc ban hành Kê hoach câi câch hành chmh • •
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nam 2021 cûa Uy ban nhân dân xâ Dâktover 

ÜY BAN NHÂN DÂN XÂ

ÛY BAN NHÂN DÂN CÔNG HÔA XÂ HÔI CHU NGHÎA VIÊT NAM
XÂ DÂKTOVER Dôc lâp - Tu- do - hanh phuc

Cân cüLuât tô chüc chinh quyên âia phuang nam 2015;
Cân cü Nghi quyêt 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa Chmh phü ban hành
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Chuang trlnh tông thê câi câch hành chinh nhà nuâc giai âoan 2011 -  2020;Nghi 
quyêt sô 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 cûa Chinhs phü sua âôi, bô sung mot sô âiêu 
cüa Nghi quyêt sô 30c/NQ-CP ngày 08/11/211 cüa Chinh phü;

Cân cü Quyêt âinh sô 225/QD-TTg ngày 04/02/2016 cüa Thü tu&ng Chinh 
phü phê duyêt kê hoach câi câch hành chinh nhà nuâc giai âoan 2016-2020;

Cân cü Quyêt âinh sô 1249/QD-UBND ngày 23/12/2020 vê viêc ban hành 
Kê hoach câi câch hành chinh nâm 2021 cüa huyên ChuPâh;

\  r

Xét âê nghi cüa công chüc Vân phông -  Thông kê.

QUYÉT DINH:

^ r  r

Dieu 1. Ban hành kèm theo Quyêt dinh này là Kê hoach câi câch hành chinh
9

nâm 2021 cüa Uy ban nhân dân xâ Dâktover.
(Cô Kê hoach kèm theo)

Dieu 2. Công chüc Vân phông - Thông kê, câc công chüc chuyên mon, 
Truông câc ban ngành liên quan cô trâch nhiêm thi hành quyêt dinh này.
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Quyêt dinh này cô hiêu lue kê tù ngày kÿ./.

Nffinhân:
-  Nhu Diêu 2;
- Phông Nôi vu;
- Dâng uy;
- HBND xâ;
- Mât trân và câc ngành doàn thê xâ;
- Luru: VP.

TM. UY BAN NHAN DAN

Cao Phi Vân



ÛY BAN NHÂN DÂN 
XÂ DÂKTOVER

CÔNG HÔA XÂ H 0I CHÜ NGHÏA VIÊT NAM
Bôc lâp - Tu* do - hanh phuc

KÉ HOACH
CÂI CÂCH HÀNH CHINH NAM 2021

(Ban hành kèm theo Quyêt dinh sô 22 /QD-UBND ngày 25/12/2020
cïia Uy ban nhân dân xâ )

I. MUC DICH, YEU CAU
Tâp trung triên khai thuc hiên Nghi quyêt 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa 

Chinh phü ban hành Chirong trinh tông thê câi câch hành chinh nhà nuôc giai doan 
2011 - 2020;

Tiêp tue triên khai thuc hiên cô hiêu quà Kê hoach cài câch hành chinh 
(CCHC) nhà nuâc giai doan 2016-2020 theo Quyêt dinh sô 442/QB-UBND ngày 
01/7/2016 cüa UBND tinh; Quyêt dinh sô 1249/QB-UBND ngày 23/12/2020 cüa 
UBNB huyên Chu Pàh vê viêc ban hành Kê hoach câi câch hành chinh nam 2021 
cüa huyên Chu Pàh , dâm bâo thuc hiên cô hiêu quà câc nhiêm vu CCHC gôp phân 
hoàn thành mue tiêu, nhiêm vu CCHC giai doan 2021-2030.

Xâc dinh rô công tac CCHC là nhiêm vu thuông xuyên, trong tâm, trong 
diêm; tàng cuông trâch nhiêm cüa câ nhân, co quan và nguôi düng dâu trong viêc 
triên khai nhiêm vu CCHC. Nâng cao chât luçmg, hiêu quà cüa CCHC dê phuc vu 
cho mue tiêu phât triên kinh tê - xâ hôi nam 2021.

Nâng cao hiêu quà hoat dông và tô chüc cüa bô mây hành chinh nhà nuâc, 
thuc hiên tôt chüc nâng, nhiêm vu, quyên han trong viêc thuc hiên Quy chê làm 
viêc cüa co quan.

Bay manh công tac cài câch thü tue hành chinh, nhâm don giân hôa thü tue 
hành chinh, công khai, câp nhât dây dü câc thü tue hành chinh tao thuân loi cho tô 
chüc câ nhân trong viêc giâi quyêt câc thü tue hành chinh.

Tuyên truyên câc van bân phâp luât, câc thü tue hành chinh thuc hiên tai dia 
phuong.

Nâng cao nâng lue trinh dô chuyên mon, phâm chât chinh tri cho cân bô, 
công chüc dâp üng duqc yêu câu thuc tiên công viêc.

Tàng cuông üng dung công nghê thông tin dê gôp phân hiên dai hôa nên 
hành chinh.

Triên khai và âp dung viêc chuyên dôi HTQLCL theo tiêu chuân quôc gia 
TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2015.

II. NHIÊM VU CÂI CÂCH HÀNH CHINH• •

1. Nhiêm vu
1.1. Câi câch thê chê:
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-Triên khai dây dû, kip thài câc vàn bân QPPL do ca quan cô thâm quyên à 
Trung ircmg, cüa tînh.

- Thuàng xuyên tu kiêm tra vàn bàn do câp minh ban hành.
- Xây dung vàn bàn theo düng trinh tu thü tue do phâp luât quy dinh.
1.2. Câi câch thü tue hành chinh:
- Rà soât câc thü tue hành chinh nhàm kip thài phât hiên nhüng sai sot, 

nhüng diém không phù hop dê nghi câp cô thâm quyên süa dô, bô sung, thay thê, 
hüy bô.

- To chüc thuc hiên nghiêm câc thü tue hành chinh dâ duge công bô.
- Niêm yêt công khai câc thü tue hành chinh thuôc thâm quyên giâi quyêt cüa 

câp xâ khi cô diêu chinh, bô sung, thay thê.
- Tiép nhân và xü lÿ câc phân ânh, kiên nghi cüa câ nhân, tô chüc vê thü tue 

hành chinh theo quy dinh phâp luât.
1.3. Câi câch tô chüc bô mây:
- Thuc hiên và duy tri cô hiêu quâ ca chê ‘mot cüa ”, “mot cüa liên thông” 

theo Quyêt dinh 09/2015/QD-TTG ngày 25/3/2015 cüa Thü tuông Chinh phü.
- Tiêp tue triên khai công tâc tinh giân biên chê theo huông tinh gon, dông 

bô, hiêu quâ à câc ca quan nhà nuôc theo tinht thân nghi quyêt sô 18-NQ/TW ngày 
25/10/2017 cüa BCH Trung uang Bâng khôa XII vê tiêp tue dôi mai sâp xêp tô 
chüc bô mây cüa hê thông chinh tri tinh gon, hoat dông hiêu lue, hiêu quâ.

- Thuc hiên nghiêm Quy tâc üng xü cüa cân bô, công chüc trong bô mây 
chinh quyên theo Quyêt dinh sô 03/2007/QB-BNV ngày 26/02/2007 cüa Bô truàng 
Bô Nôi vu. Nâng cao hiêu quâ sû dung thài già làm viêc cüa cân bô công chüc.

1.4. Xây dyng và nâng cao chât lirgng dôi ngü cân bô, công chüc:
- Cü câc cân bô công chüc chuyên mon tham gia câc lôp dào tao, bôi duàng

■\  r  ?

vê chuyên mon nghiêp vu do câp trên tô chüc.
- Thuc hiên nghiêm tüc viêc dânh giâ, phân loai, cân bô, công chüc theo quy

dinh
1.5. Câi câch tài chinh công:
Công khai minh bach câc khoân thu, chi, sü dung tài chinh düng quy dinh 

cüa phâp luât.
1.6. Hiên dai hôa nên hành chinh:• •

- Thuc hiên cô hiêu quâ viêc üng dung công nghê thông tin trong giâi quyêt 
công viêc.

- Tùng buôc dâm bào dây dü trang thiêt bj phuc vu cho viêc giâi quyêt câc 
thü tue hành chinh cho câ nhân, tô chüc.

* r

- Công khai kip thài câc bô thü tue hành chinh trên bâng niêm yêt câc thü tue 
hành chinh cüa xâ.

9 9  r r

- Thuc hiên cô hiêu quâ viêc chuyên dôi hê thông quàn lÿ chât lugng theo 
tiêu chuân quôc gia TC VN IS09001:2008 sang hê thông quân lÿ chât lugng TC VN 
ISO 9001:2015 trong hoat dông cüa ca quan .

1.7. Công tâc tuyên truyên vê câi câch hành chinh:
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- Dây manh công tac tuyên trayên thông qua câc hinh thüc hôi hop trong 
dân, phôi hgp vai câc ban, ngành doàn thê dê nhân dân hiêu và thuc hiên düng câc 
quy dinh khi dén liên hê giâi quyêt câc thü tue hành chinh, tuyên truyên thông qua 
viêc truc tiêp giâi quyêt câc thü tue hành chinh cho câ nhân, tô chûc.

- Tham gia câc lop tâp huân vê CCHC, CCTTHC, câch giao tiêp vai tô chüc, 
câ nhân và nghiêp vu thuc hiên co chê mot cüa, mot cüa liên thông theo quy dinh.

2. Giâi phâp thuc hiên
- Công chüc Van phông - Thông kê, Tu phâp - Hô tich tu kiêm tra van bân 

do câp xâ ban hành.
- Công chüc Van phông -  Thông kê thông kê, bâo câo câp cô thâm quyên kêt 

quâ giâi quyêt câc thü tue hành chinh; niêm yêt công khai câc thü tue hành chinh do 
IJy baOn nhân dân tinh công bô.

*/  W  r  r  m r

- Công chüc phu trâch bô phân tiêp nhân và trà kêt quâ cô trâch nhiêm tiêp 
nhân, xü lÿ phân ânh kiên nghi cüa câ nhân, tô chüc vê thü tue hành chinh theo quy 
dinh cüa Nghi dinh 20/2008/ND-CP và Quyêt dinh 29/2009/ QD-UBND ngày 
01/10/2013 vê ban hành Quy chê tiêp nhân, xü lÿ phân ânh, kiên nghi cüa câ nhân, 
tô chüc vê quy dinh hành chinh trên dia bàn tinh; Nghi dinh 61/2018/ND-CP vê 
thuc hiên co ché mot cüa, mot cüa liên thông trong giâi quyêt thü tue hành chinh.

- Công chüc chuyên mon tham gia dây dü câc buôi tâp huân, bôi duông
r  7

chuyên mon do câp trên tô chüc.
III. KÉ HOACH TRIÈN KHAI CÂC NHIÊM VU CAI CÂCH HÂNH

,

CHINH (cô phu lue chi tiêt kèm theo)
IV. TÔ CHÜC THl/C HIÊN.
- Tâng cuông công tâc tuyên truyên dê nguôi dân hiêu và thuc hiên düng câc 

quy dinh cüa thü tue hành chinh.
* r 7 7 r

- Thuc hiên tôt công tâc tu kiêm tra tai co quan dê kip thôi chân chinh nhüng 
sai sot trong khi thuc hiên nhiêm vu.

- Câc công chüc chuyên mon: Vân phông - Thông kê; Tu phâp - Hô tich; Dia 
chinh - Xây dung; Vân hôa -  Xâ hôi thuc hiên tôt chüc nâng nhiêm vu duoc phân 
công.

- Hàng thâng, quÿ, nam bâo câo kêt quâ thuc hiên câi câch hành chinh cüa 
câp xâ dê Dâng üy, Hôi dông nhân dân, Ûy ban nhân dân xâ theo dôi, chi dao và 
tông hop güi vê câp huyên theo quy dinh.

Trên dây là kê hoach câi câc hành chinh nam 2021 cüa Uy ban nhân dân xâ 
Dâktover. Yêu câu câc công chüc chuyên mon theo chüc nâng nhiêm vu cüa minh 
thuc hiên tôt câc nhiêm vu dâ duoc giao./.

NHAN DAN

ao Phi Vân

4



IÊM VU, GIÂI PHÂP THÜC HIÊN CÂI CÂCH HÀNH CHINH NÂM 2021
ành kèm theo Quyêt dinh sô JLJ//QD- UBND ngày 25/12/2020 cüa UBND xâ Dâktover)

Phoi
hup/thuc

hiên

Nhiêm vu 
chung

Nhiêm vu eu thê San phâm Chü tri
Thôi gian thuc 

hiên

I.Câi 
câch thê 
ché

Công tac theo dôi thi hành phâp luât:
- Hoàn thành Ké hoach theo dôi tinh hinh thi hành phâp luât cüa xâ.
- Thuc hiên düng, dây dû chê dô bâo câo theo dôi thi hành phâp luât.
- Xü lÿ kêt quà theo dôi thi hành phâp luât.

1. Ban hành Kê 
hoach theo dôi thi 
hành phâp luât cüa 
xâ.

2. Bâo câo düng nôi 
dung và thôi gian 
theo quy dinh dôi 
vôi 02 loai bâo câo 
sau: Bâo câo công 
tac theo dôi thi hành 
phâp luât và Bâo 
câo quân lÿ công tâc 
thi hành phâp luât 
vê xû lÿ vi pham 
hành chinh.

3. Câc vân bân 
khâc.

CC TP-HT
CC chuyên 

mon

- Bâo câo công 
tâc theo dôi thi 
hành phâp luât 
thuc hiên trong 
Quÿ IV nâm 
2021;
- Bâo câo công 
tâc thi hành 
phâp luât vê xü 
lÿ vi pham 
hành chinh 
thuc hiên truôc 
ngày 20/01 
nâm sau liên kê 
nâm bâo câo

IL Câi 
câch thü 
tue hành 
chinh

1. Ban hành kip thôi Kê hoach rà soât TTHC trong tâm nâm 2021 ; thuc 
hiên dat 100% kê hoach; thuc hiên hoâc dê nghi süa dôi, bô sung, thay 
thé hoâc bâi bô, hüy bô TTHC và câc quy dinh cô liên quan theo thâm 
quyên và theo quy dinh cüa Chinh phü.

1. Quyêt dinh ban 
hành Kê hoach rà 
soât TTHC trong 
tâm nâm 2021.
2. Bâo câo dânh giâ 
mue dô thuc hiên kê 
hoach; xü lÿ kêt quà 
rà soât.

CC VP - TK CC chuyên
mon

- Ban hành kê 
hoach truôc 
ngày
01/ 01/ 2021.

- Bâo câo kêt 
quà thuc hiên 
trong Quÿ IV 
nâm 2021.



Nhiêm vu 
chung

Nhiêm vu eu thê San phâm Chü tri
Phoi

hop/thuc
hiên

Thài gian thuc 
hiên

2. Công bô dây dû, kip thài TTHC và câc quy dinh cô liên quan theo 
quy dinh cüa Chinh phü.

Quyêt dinh công bô 
TTHC cüa Chû tich 
UBND huyên.

CC VP - TK CC chuyên 
mon

Nghi dinh sô 
61/2018/ND- 

CP

3. Câp nhât kip thài TTHC và câc vàn bàn quy dinh vê TTHC vào Co 
sà dîr lieu quôc gia.

Van bàn dê nghi 
công khai TTHC

CC VP - TK CC chuyên 
mon

Theo quy dinh

4. Thuc hiên düng quy djnh viêc tiêp nhân phàn ânh, kiên nghi cûa câ 
nhân, tô chüc dôi vài TTHC thuôc thâm quyên giâi quyêt cüa UBND 
xâ và tât cà câc phàn ânh, kiên nghi dêu duorc xü lÿ hoâc kiên nghi xü
iÿ.

Bâo câo sô luçmg 
tiêp nhân phàn ânh, 
kiên nghi và kêt quâ 
xü lÿ phàn ânh, kiên 
nghi cüa câ nhân, tô 
chüc

CC VP - TK CC chuyên 
mon

Bâo câo dinh 
kÿ hàng quy 
trong nam

5. Công khai TTHC dây dü, düng quy dinh tai Bô phân tiêp nhân và 
trâ kêt quâ cüa UBND xâ.

1. Huông dân, dôn 
dôc công khai 
TTHC.
2. Bâo câo kêt quâ 
công tâc công khai 
TTHC theo quy 
dinh.

CC VP - TK CC chuyên 
mon

Thuc hiên 
thuàng xuyên

6. Thuc hiên co chê mot cüa, mot cüa liên thông (Thuc hiên dây dü câc 
nhiêm vu dâ dvroc dê ra trong Quyêt dinh sô 996/QB-UBND ngày 
28/9/2018 cüa UBND tinh Gia Lai vê viêc ban hành Kê hoach thuc 
hiên Nghi dinh sô 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa Chinh phü vê 
thuc hiên co chê mot cüa, mot cüa liên thông trong giài quyêt TTHC.

Nhu Kê hoach
CC VP - TK CC chuyên 

mon
Nhu Kê hoach

7. Chî dao câp nhât dây dü thông tin dia chi, sô diên thoai cüa nguài 
giao dich hô sa hành chinh dê phuc vu cho viêc diêu tra xâ hôi hoc 
phuc vu xâc dinh Chî sô CCHC.

Vàn bàn chi dao 
triên khai

CC VP - TK CC chuyên 
mon

Thâng 1/2021
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Nhiêm vu 
chung

Nhiêm vu eu thé Sân phâm Chü tri
Phoi

hop/thuc
hiên

Thoi gian thyc 
hiên

III. Câi 
câch to 
chtrc bô 
mây hành 
chinh nhà 
nirôc

1. Rà soât chüc nàng, nhiêm vu, quyên han cûa cân bô, công chüc.
- Sâp xép, kiên toàn tô chüc bô mây câc ngành và thon, làng theo 
huông dân cüa Bô, ngành Trung iromg, tînh huyên;
- Ban hành quy dinh moi hoâc süa dôi, bô sung vê chuc nâng, nhiêm 
vu, quyên han, ca câu, tô chüc cûa cct quan.
- Thuc hiên quy dinh vê sù dung biên chê hành chinh, sô luçmg nguôi 
làm viêc duge câp cô thâm quyên giao.

Tô trinh; bâo câo; UBNB xâ
Bâng üy, 
HBNB, BNB 
thon, làng

Khi cô vân bàn 
quy dinh, 
huông dân moi 
cûa Trung 
uomg, tinh, 
huyên.

2. Tiép tue thuc hiên tinh giàn biên chê công chuc, viên chuc theo 
Nghi dinh 108/2014/NB-CP cüa Chinh phü.

Triên khai theo kê 
hoach và bâo câo 
tinh hinh triên khai 
tinh giàn biên chê 
công chüc, viên 
chüc nàm 2020

UBNB xà
Bâng üy, 
HBNB, BNB 
thon, làng

Bâo câo trong 
quÿ IV nâm 

2020

3. Rà soât viêc thuc hiên Quyêt dinh sô 592/QB-UBND ngày 
08/9/2016 cûa UBNB tînh vê viêc ban hành Kê hoach triên khai thuc 
hiên Nghi quyét sô 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 cüa Chinh phü vê phân 
câp quàn lÿ nhà nuôc trên dia bàn tinh Gia Lai; Tô chüc kiêm tra, dânh 
giâ dinh kÿ dôi vôi câc nhiêm vu dâ phân câp và xü lÿ hoâc kiên nghi 
xü lÿ câc vân dê phân câp phât hiên qua kiêm tra.

1. Bâo câo kêt quà 
thuc hiên nhiêm vu 
dâ duge phân câp 
cho ca quan, dia 
phuong

UBNB xâ
Bâng üy, 
HBNB, BNB 
thon, làng

- Bâo câo kêt 
quà kiêm tra 
trong Quÿ IV 
nâm 2021.

IV. Xây 
dung và 
nâng cao 
chât
lirçng dôi 
ngü cân

1. Thuc hiên düng quy dinh vê trinh tu, thü tue và thài gian quy dinh 
tai Luât Cân bô, công chüc.

UBNB xâ
Bâng üy, 
HBNB, BNB 
thon, làng

Trong nàm 
2020

2. Thuc hiên düng quy dinh vê dânh giâ, phân loai công chüc, viên 
chüc.

Bâo câo kêt quà 
dânh giâ phân loai 
công chüc, viên 
chüc.

UBNB xâ
Bâng üy, 
HBNB, BNB 
thon, làng

Bâo câo trong 
Quÿ VI nâm 

2021
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Nhiêm vu 
chung Nhiêm vu eu thê San pham Chü tri

Phoi
hop/thuc

hiên

Thôi gian thuc 
hiên

bô, công 
dure, viên 
dure

3. Tham gia dào tao, bôi duông CBCCVC nâm 2021 cüa huyên; Tâp 
trung nâng cao tÿ lê dat chuân cüa cân bô, công chüc câp xâ.

Bâo cao dânh gia 
kêt quâ thuc hiên.

UBND xâ Bâng üy, 
HBND, BND 
thon, làng

Trong nàm 
2021

V. Câi 
câch tài 
chlnh 
công

1. Thuc hiên düng quy dinh ca chê tir chü, tir chiu trâch nhiêm vê sü 
dung kinh phi quân lÿ hành chinh theo quy dinh tai Nghi dinh sô 
130/2005/NB-CP và Nghi dinh sô 117/2013/NB-CP cüa Chinh phü

Bâo câo tinh hinh 
thuc hiên

UBND xâ
Bâng üy, 
HBND, BND 
thon, làng

Bâo câo trong 
Quÿ IV nàm 

2021

VI. Hiên 
dai hôa 
nèn hành 
chinh

1. Thuc hiên cô hiêu quâ câc nhiêm vu üng dung công nghê thông tin 
nâm 2021 theo kê hoach huyên.

Bâo câo dânh giâ 
mue dô thuc hiên

UBND xâ
Bâng üy, 
HBND, BND 
thon, làng

Bâo câo trong 
Quÿ IV nâm 
2021.

2. Tàng cuong trao dôi van bàn duôi dang diên tü giùa câc ca quan 
hành chinh nhà nuôc.

Bâo câo dânh giâ 
mue dô thuc hiên

UBND xâ
Bâng üy, 
HBND, BND 
thon, làng

Thuong xuyên 
trong nàm

3. Duy tri viêc kêt nôi liên thông câc phân mêm quân lÿ vàn bàn tù câp 
huyên dên câp xâ

Bâo câo tinh hinh 
thuc hiên

UBND xâ
Bâng üy, 
HBND, BND 
thon, làng

Thuong xuyên 
trong nàm

4. Tàng cuong thông tin, tuyên truyên, khuyên khich sü dung dich vu 
công truc tuyên mue dô 3 và mue dô 4; nâng cao tÿ lê hô sa TTHC 
duac xü lÿ truc tuyên mue dô 3 và mue dô 4.

- Bâo câo tinh hinh 
thuc hiên.

UBND xâ
Bâng üy, 
HBND, BND 
thon, làng

Bâo câo dinh 
kÿ hàng quÿ 
trong nàm
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Nhiêm vu 
chung Nhiêm vu eu thé San phâm Chû tri

Phoi
hop/thyc

hiên

Thoi gian thuc 
hiên

5. Tàng cuàng công tac thông tin tuyên truyên hue hiên düng quy dinh 
vê tiêp nhân hô sa, trâ kêt quâ giâi quyêt TTHC qua dich vu bim chinh 
công ich.

- Bâo câo tinh hinh 
thuc hiên

UBND xâ
Dâng üy, 
HDND, BND 
thon, làng

Thuàng xuyên 
trong nâm

6. Tiêp tue duy tri và câi tiên hê thông quân lÿ chât luçmg theo tiêu 
chuân quoc gia TCVN ISO 6001:2015 trong hoat dông cüa câc co 
quan, tô chuc thuôc hê thông hành chinh nhà nuôc. Kiêm tra, hucmg 
dân câc ca quan, dan vi, dia phuong thuc hiên düng viêc duy tri, câi 
tiên Hê thông quân lÿ chât luong theo quy dinh

- Bâo câo viêc tô 
chüc triên khai thuc 
hiên.

UBND xâ
Dâng üy, 
HDND, BND 
thon, làng

Bâo câo dinh 
kÿ hàng quy 
trong nàm

VII. Công 
tac chî 
dao, dieu 
hành câi 
câch hành 
chinh

1. Ban hành Kê hoach tuyên truyên CCHC nâm 2021; müc dô thuc 
hiên kê hoach dat 100%.

1. Quyêt dinh ban 
hành Kê hoach 
tuyên truyên CCHC 
nàm 2021 cüa xâ.

2. Bâo câo dânh giâ 
müc dô thuc hiên kê 
hoach.

UBND xâ
Dâng üy, 
HDND, BND 
thon, làng

Ban hành kê 
hoach truac 
01/01/2021

2. Triên khai dânh giâ CCHC theo Bô chi sô CCHC cüa UBND câp 
huyên.

- Bâo câo tinh hinh 
thuc hiên

UBND xâ
Dâng üy, 
HDND, BND 
thon, làng

Trong nâm 
2021

5



Nhiêm vu 
chung

Nhiêm vu eu thê San phâm Chü tri
Phôi

hop/thuc
hiên

Thoi gian thuc 
hiên

3. Thuc hiên nghiêm tue chê dô bâo câo công tâc CCHC; gân kêt quà 
thuc hiên CCHC vôi công tâc thi dua, khen thuông.

1. Bâo câo CCHC 
dây dü vê sô luçmg; 
dâm bâo nôi dung 
và thôi gian theo 
quy dinh.

2. Bâo câo chuyên 
dè CCHC.

UBND xâ
Bâng üy, 
HBND, BND 
thon, làng

BC Qüy, Nâm 
2021

4. Xây dung câc van bân chî dao, thuc hiên công tâc CCHC
Kê hoach và câc van 
bân khâc

UBND xâ
Bâng üy, 
HBND, BND 
thon, làng

Thuông xuyên 
trong nâm

VIII. 
Dânh giâ 
bâng bô 

chî sô 
CCHC

Dânh giâ châm diêm theo Bô chî sô CCHC kèm theo Quyêt dinh 
sô 335/QD-UBND ngày 26/7/2018 cüa UBND tinh

Bâng tu dânh giâ 
cüa xâ và câc van 
bân kiêm chüng 
kèm theo (güi vê 

huyên)

CC chuyên 
mon

VP-TK
(Tông hop 

chung)

Trong nâm 
2021

IX. Chê 
dô bâo 

câo

Dinh kÿ hàng quÿ, nâm bâo câo tinh hinh thirc hiên nhiêm vu 
CCHC cüa co quan, don vi cho UBND huyên (thông qua Phông 
Nôi vu)

Bâo câo tinh hinh
•> r

câi câch thê chê và 
kiêm soât thü tue 

hành chinh

CC chuyên 
mon

V P - T K

Bâo câo quy 
gûi truôc 
ngày 01 

thâng cuôi 
cüng cüa 

quy; bâo câo
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Nhiêm vu 
chung

Nhiêm vu eu thê San phâm Chü tri
Phôi

hop/thuc
hiên

Thoi gian thuc 
hiên

6 và 9 thâng 
gui truâc 
ngày 01/6, 
01/9 và bâo 
câo nam gui 
truâc ngày 
01/11 hàng 

nam
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