
TT Các nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả đầu ra, chỉ tiêu 

chính (dự kiến)

Bộ phận chủ trì 

tham mưu thực 

hiện

Bộ phận phối hợp thực 

hiện

Thời gian thực 

hiện/hoàn thành 

(tháng/quý)

Kinh phí dự 

kiến

(triệu VNĐ)

I

1 Triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022

Tổ chức quán triệt việc thực 

hiện CCHC qua các cuộc 

họp, giao ban định kỳ và ban 

hành các văn bản triển khai 

CCHC…)

Ban chỉ đạo 

CCHC, Văn phòng 

Cán bộ, công chức 

chuyên môn
Trong năm

Theo dự toán 

được cấp

2 Đổi mới công tác tuyên truyền CCHC

Ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền CCHC; Tổ chức thực 

hiện Kế hoạch tuyên truyền

Văn hóa Xã hội
Các tổ chức, đoàn thể, 

CBCC
Trong năm

Theo dự toán 

được cấp

3 Tổ chức tự kiểm tra CCHC trong năm 2022

Kế hoạch tự kiểm tra; Thông 

báo lịch tự kiểm tra; thông 

báo kết luận 

Tổ công tác, Văn 

phòng
Công chức chuyên môn

Quý I: Xây dựng

Triển khai từ Quý II 

đến hết năm.
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II

4

Tối thiểu 70% văn bản QPPL (nếu có) và văn bản có chứa 

QPPL của HĐND, UBND phường được rà soát để sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định

Báo cáo, công văn đề xuất Tư pháp Hộ tịch
Văn phòng, các công chức 

có liên quan
Trong năm 0

5

Phấn đấu đảm bảo tối thiểu 75% văn bản QPPL của Trung

ương, của tỉnh, của thành phố được tổ chức thực hiện kịp

thời, hiệu quả

Tổ chức triển khai có hiệu quả 

công tác tổ chức thi hành pháp 

luật và theo dõi, đánh giá tình 

hình thi hành pháp luật hàng 

năm 

Tư pháp Hộ tịch
các ban ngành, CBCC, tổ 

dân phố
Trong năm 0

III

6

Xây dựng Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thành

phần hồ sơ, yêu cầu thực hiện TTHC trên địa bàn

phường năm 2022

Kế hoạch của UBND phường Văn phòng
Các công chức chuyên 

môn có liên quan
Quý 1/2022 2

7

Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu

số quy định và cắt giảm tối thiểu chi phí tuân thủ quy

định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Báo cáo rà soát thủ tục hành 

chính
Văn phòng 

Các công chức chuyên 

môn có liên quan
Thường xuyên 0

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KHUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của UBND phường Văn Yên)

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC 

CẢI CÁCH THỂ CHẾ
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TT Các nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả đầu ra, chỉ tiêu 

chính (dự kiến)

Bộ phận chủ trì 

tham mưu thực 

hiện

Bộ phận phối hợp thực 

hiện

Thời gian thực 

hiện/hoàn thành 

(tháng/quý)

Kinh phí dự 

kiến

(triệu VNĐ)

8

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục

hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu 35% để đảm

bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ

tục hành chính trên môi trường điện tử

Tổ chức triển khai quy trình số 

hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 

quyết TTHC tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

Bộ phận Một cửa Các công chức liên quan

Theo kế hoạch và văn 

bản chỉ đạo của 

UBND thành phố

9

100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật,

quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần

mềm một cửa của tỉnh. Tối thiểu 30% thủ tục hành

chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tối thiểu 45%

hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận

và thụ lý .

Triển khai thực hiện DVC mức 

độ 3, 4
Bộ phận Một cửa Các công chức liên quan Thường xuyên

10
Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về

giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%.

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Bộ phận Một cửa và năng 

lực của công chức tiếp nhận và 

trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Bộ phận Một cửa Các công chức liên quan Thường xuyên

11

Tối thiểu 20% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện

thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, 

giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành

công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước

có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản

lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà

nước kết nối, chia sẻ

 Đẩy mạnh chứng thực điện tử; 

Kết nối chia sẻ các dữ liệu dùng 

chung đảm bảo an toàn thông 

tin, hiệu quả

Bộ phận Một cửa Các công chức liên quan Quý IV/2022 0

IV

12

Thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện tốt công

tác quy hoạch cán bộ đảm bảo ổn định và chất

lượng; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy sau đại hội

các Đoàn thể.

Các văn bản, báo cáo
Thường trực Đảng 

ủy

Các tổ chức, cá nhân có 

liên quan
Trong năm 0

13
Thực hiện quản lý sử dụng biên chế đảm bảo đúng quy

định
Các báo cáo

Lãnh đạo Đảng ủy, 

UBND
Văn phòng Trong năm 0

V

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

CẢI CÁCH CÔNG VỤ
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TT Các nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả đầu ra, chỉ tiêu 

chính (dự kiến)

Bộ phận chủ trì 

tham mưu thực 

hiện

Bộ phận phối hợp thực 

hiện

Thời gian thực 

hiện/hoàn thành 

(tháng/quý)

Kinh phí dự 

kiến

(triệu VNĐ)

14

Thực hiện đúng các quy định về sử dụng và quản lý

cán bộ, công chức; các quy định về tiêu chuẩn chức

danh đối với cán bộ, công chức, viên chức; quy định

về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn chức danh cán bộ

lãnh đạo, quản lý

Các báo cáo
Lãnh đạo Đảng ủy, 

UBND
Văn phòng Trong năm  

15
Phối hợp thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế

hoạch của cấp trên
Danh sách, tờ trình

Lãnh đạo Đảng ủy, 

UBND
Văn phòng Qúy III - Quý IV 0

VI

16 Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 Quyết định Tài chính Kế toán Tháng 1 0

17 Giao dự toán thu, chi ngân sách Các quyết định giao dự toán Tài chính Kế toán Các đơn vị thụ hưởng Tháng 01/2022 0

18 Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ  Quyết định, quy chế Tài chính Kế toán Văn phòng Quý 1/2022 0

19 Báo cáo quyết toán năm ngân sách 2021 Báo cáo Tài chính Kế toán Tháng 3-tháng 5 0

20

Thực hiện các chính sách về tổ chức, sắp xếp bộ máy,

thu nhập, tiền lương, phụ cấp, tiền công, chính sách an

sinh xã hội, chính sách khuyên khích nông nghiệp, ...

Quyết định, hồ sơ Tài chính Kế toán
Văn phòng, các bộ phận 

có liên quan
Thường xuyên 0

21 Công khai số liệu quyết toán Quyết định Tài chính Kế toán Tháng 12 0

VII

22

Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị 26-

CT/Th.U ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy

về việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng

tới chính quyền số và đô thị thông minh gắn với cải

cách hành chính. 

Hội nghị, văn bản triển khai
Văn hóa Xã hội, 

Văn phòng
CBCC Trong năm 0

23

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trang TTĐT

phường. Tập trung cao trong việc xây dựng, biên tập

các tin, bài, hình ảnh, video, cập nhật, minh bạch

thông tin trên Trang TTĐT

tin bài, cập nhật thông tin, 

hình ảnh
Văn hóa Xã hội BBT Trang TTĐT Trong năm Theo thực tế 

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
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TT Các nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả đầu ra, chỉ tiêu 

chính (dự kiến)

Bộ phận chủ trì 

tham mưu thực 

hiện

Bộ phận phối hợp thực 

hiện

Thời gian thực 

hiện/hoàn thành 

(tháng/quý)

Kinh phí dự 

kiến

(triệu VNĐ)

24

Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh dịch vụ

công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích;

Đổi mới hoạt động của “Tổ hướng dẫn thực hiện

dịch vụ công trực tuyến lưu động”

Văn hóa Xã hội
Bộ phận Một cửa; Tổ 

DVC trực tuyến
Trong năm 0

25

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức,

kỹ năng về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị

thông minh, chuyển đổi số gắn với cải cách hành

chính… cho cán bộ, công chức.

Danh sách Văn phòng CBCC Năm 2022 0

26

Thực hiện rà soát xây dựng các quy trình giải quyết

công việc không liên quan đến giải quyết TTHC

(quy trình nội bộ đạt trên 15 quy trình) theo Hệ

thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch duy trì, các Văn 

bản chỉ đạo

Thư Ký

 ISO
Công chức chuyên môn Trong năm

Theo dự trù 

kinh phí riêng

Tổng số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong năm 2022: 26 nhiệm vụ.


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG


