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KẾ HOẠCH  

Cải cách hành chính năm 2021 Sở Công Thƣơng. 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà n  c năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Công Th ơng xây dựng Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2021 v i những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp t c đ y mạnh cải cách hành chính nh m xây dựng nền hành chính 

dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp,    c ơng, công  hai, minh bạch, nâng cao 

trách nhiệm, xây dựng đội ng  cán bộ công ch c, viên ch c c  ph m ch t, năng 

 ực hoàn thành tốt nhiệm v . Tăng c  ng  ng d ng công nghệ thông tin, truyền 

thông, nâng cao ch t    ng hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ 

t c hành chính cho ng  i dân, doanh nghiệp, c  thể h a nội dung trong kế hoạch 

cải cách hành chính nhà n  c tỉnh Điện Biên năm 2021; ph n đ u hoàn thành 

m c đích, yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính của tỉnh. Tiếp t c nâng 

cao hiệu  ực, hiệu quả hành chính ph c v  của Sở Công Th ơng. 

- Bám sát chỉ đạo các c p, tiếp t c đ y mạnh công tác cải cách hành chính 

ngành Công Th ơng, xây dựng triển   hai thực hiện cải cách hành chính phải đảm 

bảo công  hai, minh bạch, vững mạnh, từng b  c chuyên nghiệp và hiện đại; cán 

bộ, công ch c, viên ch c trong ngành đủ ph m ch t và năng  ực đáp  ng yêu cầu 

công việc; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hoạt động hiệu quả; nâng cao ch t 

   ng hành chính và ch t    ng dịch v  công, nâng cao sự hài  òng của ng  i 

dân, t  ch c đối v i sự ph c v  của cơ quan hành chính nhà n  c. 

2. Yêu cầu 

Toàn ngành công th ơng xác định rõ CCHC vừa  à nhiệm v  trọng tâm, 

xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành, coi đây  à giải pháp đột phá, cải thiện môi 

tr  ng cạnh tranh của ngành;  à một trong những điều  iện quan trọng để triển 

 hai và hoàn thành nhiệm v  chính trị toàn ngành; đ ng g p chung vào việc đáp 

 ng yêu cầu công nghiệp h a, hiện đại h a và hội nhập quốc tế, phát triển  inh 

tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 của tỉnh Điện Biên. 

II. CÁC NỘI DUNG CỤ TH  

1. Cải cách thể chế 

- Toàn ngành rà soát, hệ thống h a văn bản QPPL chuyên ngành Công 

Th ơng hiện hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù h p v i hệ thống văn bản 

pháp  uật hiện hành. 
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- Hoàn thành đúng th i hạn các dự thảo văn bản QPPL chuyên ngành, đề 

án đ  c giao trong năm 2021. 

- Rà soát, sửa đ i, b  sung, ban hành m i các quy chế, quy định, nội quy 

của Sở theo các văn bản chỉ đạo, văn bản m i ban hành, nâng cao     uật,    

c ơng hành chính, đảm bảo dân chủ, thông suốt trong hoạt động chỉ đạo điều 

hành trong toàn ngành Công Th ơng. 

- Ban hành và t  ch c thực hiện Kế hoạch rà soát,  iểm tra văn bản 

chuyên ngành Công Th ơng,  ế hoạch theo dõi thi hành pháp  uật năm 2021. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Ban hành  ế hoạch  iểm soát thủ t c hành chính của Sở gắn v i nhiệm 

v  truyền thông về cải cách hành chính, rà soát thủ t c hành chính chuyên ngành 

Công Th ơng. Tiếp t c rà soát đề xu t,  iến nghị cắt giảm, nâng cao ch t    ng 

giải quyết thủ t c hành chính trong  ĩnh vực Công nghiệp, Th ơng mại. Cập 

nhập đầy đủ công  hai thủ t c hành chính và cung c p dịch v  công trực tuyến 

c p độ 2, 3, 4. 

- Thực hiện tốt công tác  iểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định 

63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về 

 iểm soát nthur t c hành chính; đảm bảo đúng th i gian và ch t    ng; 100% 

thủ t c hành chính thuộc th m quyền giải quyết của Sở đ  c công  hai đầy đủ, 

 ịp th i theo quy định. 

- T  ch c thực hiện tốt Quyết định 1188/QĐ-SCT ngày 26/8/2019 về việc 

thực hiện quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả  ết quả TTHC “Bộ 

phận một cửa” của Sở Công Th ơng đã ban hành; đảm bảo nâng cao ch t    ng 

giải quyết TTHC cho t  ch c, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả  ết quả Sở 

Công Th ơng. 

Tăng c  ng đối thoại giữa  ãnh đạo sở v i t  ch c, cá nhân hoạt động 

trong  ĩnh vực Công th ơng  ịp th i tháo gỡ những  h   hăn, v  ng mắc, giải 

đáp  iến nghị, tạo điều  iện thuận   i cho t  ch c, cá nhân  n định, phát triển 

sản xu t,  inh doanh. 

3. Cải cách tổ chức, bộ máy chuyên ngành Công Thƣơng 

- Tiếp t c rà soát,  iện toàn t  ch c bộ máy và ch c năng, nhiệm v  của 

các phòng chuyên môn nghiệp v  sở, các đơn vị trực thuộc theo quy định tại 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

và các Thông t  h  ng dẫn của Bộ Công Th ơng về ch c năng, nhiệm v  cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND c p tỉnh, c p huyện. Triển  hai Đề án  iện toàn, 

sắp xếp t  ch c bộ máy và ch c năng nhiệm v  Sở đã xây dựng  hi đ  c c p c  

th m quyền phê duyệt. 

- Tiếp t c đ y mạnh việc tinh giản biên chế và cơ c u  ại đội ng  cán bộ 

công ch c, viên ch c theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ 

Chính Trị, Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-

UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc đ y mạnh thực hiện tinh giản 



3 

 

 

 

biên chế và cơ c u  ại đội ng  cán bộ, công ch c trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 

tăng c  ng rà soát, đánh giá để đ a vào danh sách đối t ơng tinh giản biên chế 

những ng  i  dôi d ,  hông đáp  ng tiêu chu n, ph m ch t nh m nâng cao ch t 

   ng đội ng  cán bộ, công ch c, viên ch c của ngành, đảm bảo t   ệ tinh giản 

đạt chỉ tiêu đ  c giao. 

4. Xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 

- Tiếp t c thực hiện tuyển d ng công ch c, việc ch c đảm bảo tiêu chu n 

ch c danh nghề nghiệp, tiêu chu n ngạch công ch c,  hung năng  ực ví trí việc 

 àm, chỉ tiêu biên chế, đúng quy tr nh thủ t c, th m quyền .. theo quy định. 

- Chú trọng công tác đào tạo, b i d ỡng đảm bảo  ế hoạch đào tạo, b i 

d ỡng cán bộ, công ch c, viên ch c hàng năm phải gắn  iền v i rà soát, đánh 

giá, xây dựng quy hoạch cán bộ. 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo b i d ỡng cán bộ ngu n trong 

ngành. 

- Tiếp t c rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc  àm của công ch c, viên 

ch c trong ngành; chu n h a mô tả vị trí gắn v i tiêu chu n, ch c danh, yêu cầu 

tiêu chí đáp  ng vị trí việc  àm để gắn v i bố trí sử d ng biên chế, tuyển d ng, 

điều động, chuyển đ i vị trí việc  àm. Xây dựng cơ c u cán bộ công ch c, viên 

ch c đáp  ng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng  ực thực thi công v . 

- Nâng cao ch t    ng đánh giá cán bộ công ch c năm; thực hiện tốt công 

tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công ch c, viên ch c theo quy định. 

- Tăng c  ng công tác thanh tra,  iểm tra, giám sát việc ch p hành    

 uật,    c ơng hành chính, trách nhiệm nêu g ơng vào  ế hoạch  iểm tra công 

tác cải cách hành chính năm 2021. Triển  hai thực hiện tốt Quyết định số 

734/QĐ-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công Th ơng về ban hành quy định trách 

nhiệm Lãnh đạo c p phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Th ơng trong thực hiện 

nhiệm v  cải cách hành chính. Kiên quyết xử  ý đối v i công ch c, viên ch c sai 

phạm,  hông thực hiện tốt các nội dung     uật, đạo đ c công v . 

5. Cải cách tài chính công 

Thực hiện c  hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử d ng biên chế 

và  inh phí quản  ý hành chính đối v i cơ quan nhà n  c; Nghị định 

117/2013/NĐ-CP về sửa đ i b  sung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005; Triển  hai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của sở 

đ  c UBND tỉnh giao, đảm bảo tiết  iệm, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm v  

chính trị của sở. 

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc sở tiếp t c thực hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/12/2015 của Chính phủ; thực hiện tốt các quy định công  hai, minh bạch quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản  ý tài sản công.  
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Toàn ngành rà soát b  sung quy chế Chi tiêu nội bộ thực hiện tự chủ tự 

chịu trách nhiệm đảm bảo công  hai, minh bạch đúng quy định pháp  uật. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

- Đ y mạnh việc thực hiện  ế hoạch  ng d ng công nghệ thông tin trong 

toàn ngành; sử d ng phần mềm Văn phòng điện trong công tác chỉ đạo điều 

hành hoạt động của sở. Duy tr , nâng c p cơ sở hạ tầng, và các điều  iện  hác 

thực hiện  iên thông, chính quyền Điện tử. 

- Ph n đ u nâng cao t   ệ h  sơ giải quyết TTHC m c độ 3,4 đã đ  c 

công bố, tiếp t c vận hành tốt c ng dịch v  công tr c tuyển của Tỉnh và c ng 

dịch v  công trực tuyến Quốc gia. Sử d ng hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo 

c p tỉnh. 

- Thực hiện quy định về tiếp nhận h  sơ, trả  ết quả giải quyết TTHC qua 

dịch v  b u chính công ích theo quyết định UBND tỉnh đã phê duyệt; ph n đ u 

đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch. 

- 100% Cán bộ công ch c, viên ch c trong ngành th  ng xuyên sử d ng 

hệ thống th  điện tử trong trao đ i thông tin, xử  ý công việc.  

- Toàn ngành đầu t , nâng c p, tăng c  ng  ng d ng công nghệ thông tin 

để tăng chỉ số xếp hạng  ng d ng CNTT trong chỉ đạo điều hành và giải quyết 

công việc. Ph n đ u đạt 90% trở  ên văn bản của cơ quan và các t  ch c đoàn 

thể đ  c  ý số. 

- Th  ng xuyên cập nhật TTHC m i ban hành, sửa đ i b  sung trên trang 

TTĐT của Sở và c ng dịch v  công trực tuyến.  

- Duy trì, thực hiện hệ thống quản  ý ch t    ng theo tiêu chu n TCNV: 

ISO 9001:2015. 

7. Tuyên truyền về cải cách hành chính  

- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ,  ịp th i về tỉnh h nh,  ết quả thực hiện 

CCHC của ngành trên trang websize của Sở. Nội dung tuyên truyền tập trung 

vào các v n đề  iên quan đến quan điểm, chủ tr ơng của Đảng, chính sách pháp 

 uật của nhà n  c và của tỉnh, ngành về CCHC, tầm quan trọng, ý nghĩa m c 

tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển của ngành, 

tỉnh…trách nhiệm của ng  i đ ng đầu… ộ tr nh thực hiện CCHC theo nghị 

quyết 30c/NQ-CP 

- Tuyên truyền, tiếp thu ý  iến,  iến nghị của cá nhân, t  ch c về các quy 

định  iên quan đến CCHC;   ng gh p công tác tuyên truyền các nội dung CCHC 

vào công tác chuyên môn theo ch c năng, nhiệm v  của các phòng chuyên môn 

và đơn vị trực thuộc. 

- Xây dựng và t  ch c thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành 

chính năm 2021. 
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- Đ a nội dung tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh, của ngành vào 

Kế hoạch tuyên truyền giáo d c, ph  biến pháp  uật chuyên ngành Công Th ơng 

năm 2021 và t ng h p, báo cáo  ết quả theo quy định. 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch CCHC năm 2021 của 

ngành Công Th ơng đ  c bố trí từ ngu n ngân sách th  ng xuyên đ  c giao 

trong năm, và  inh phí đ  c trích  ại từ thu phí,  ệ phí, cung c p dịch v  công 

theo quy định pháp  uật hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ, trách nhiệm chung của Các phòng Chuyên môn nghiệp 

vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở  

- Các phòng Chuyên môn nghiệp v  Sở, các đơn vị trực thuộc Sở căn c  

nội dung  ế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở chủ động triển  hai 

công tác cải cách hành chính phù h p v i t nh h nh của phòng/đơn vị và báo cáo 

 ết quả về Sở tr  c ngày 10/11/2021.  

- Tr ởng các phòng, Thủ tr ởng đơn vị sự nghiệp thuộc sở chịu trách 

nhiệm tr  c Giám đốc sở đối v i nội dung và ch t    ng hoạt động cải cách 

hành chính của phòng, đơn vị m nh.  

- Giao Văn phòng Sở  àm đầu mối chủ tr , phối h p v i Tr ởng các 

phòng, Thủ tr ởng các đơn vị t  ch c thực hiện Kế hoạch và t ng h p báo cáo 

 ết quả theo qui định của UBND tỉnh; 

2. Nhiệm vụ cụ thể  

2.1            Sở 

- Văn phòng sở chủ tr  phối h p v i các phòng CMNV, các đơn vị trực 

thuộc t  ch c triển  hai thực hiện các nội dung 2, 3, 4, 6, 7 đảm bảo ch t    ng, 

hiệu quả và đúng tiến đọo 

2.2. Thanh Tra Sở 

- Thanh tra Sở chủ tr , phối h p v i Văn phòng Sở và các phòng CMNV 

sở, các đơn vị trực thuộc Sở t  ch c thực hiện nội dung 1 và nhiệm v  tuyên 

truyền về CCHC phòng Thanh tra sở chủ tra. 

2.3.                -           

- Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ tr  phối h p v i các phòng, các đơn vị 

t  ch c thực hiện nội dung 5. 

2 4   á  p       uyê  mô      ệp vụ v   á  đơ  vị trự  t uộ  Sở  

- Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh, của Sở các phòng 

chuyên môn nghiệp v  sở, các đơn vị trực thuộc căn c  theo ch c năng chủ 

động xây dựng  ế hoạch và triển  hai thực hiện các nội d ng trong Kế hoạch. 
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- L ng gh p tuyên truyền cải cải cách hành chính v i nội dung tuyên 

truyền ph  biến giáo d c pháp  uật, triển  hai các văn bản quy phạm pháp  uật 

và các cuộc thanh tra,  iểm tra cơ sở. 

- Chủ động phối h p v i Văn phòng trong công tác  iểm soát thủ t c hành 

chính và các công tác  hác c   iên quan đến cải cách hành chính của Sở. 

- Lãnh đạo các phòng c  trách nhiệm triển  hai, thực hiện tốt các nội dung 

quy định trong Quyết định số 734/QĐ-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công 

Th ơng về quy định trách nhiệm  ãnh đạo c p phòng, đơn vị trong thực hiện 

nhiệm v  cải cách hành chính và chịu trách nhiệm tr  c Giám đốc Sở đối v i 

các nội dung đ  c phân công trong  ế hoạch CCHC. 

Trên cơ sở  ế hoạch CCHC năm 2021 của Sở, các phòng đ  c giao 

nhiệm v  chủ tr  c  trách nhiệm tham m u đảm bảo yêu cầu về nội dung, th i 

gian theo quy định (Tập trung đến các chỉ tiêu thành phần trong bảng ch m điểm 

cải cách hành chính hàng năm của tỉnh).  

Trên đây  à Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Công 

Th ơng, căn c  nội trong  ế hoạch, các phòng, ban, đơn vị chủ động triển  hai 

thực hiện./. 
 

Nơ    ậ :                                                                             
- Sở Nội v  (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Thông báo nội bộ; 

- L u: VT,VP. 

 

              GIÁM ĐỐC 

 
 

             Vũ Hồng Sơn 
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PHỤ  ỤC 

Các nhiệm vụ tr ng tâm CCHC  ây dựng, triển  hai năm 2021 

    m    o     o       26     -    ngày  11  /01/2021          ng     ng  
 

 

STT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản ph m 

đầu ra cụ thể 

Đơn vị 

chủ tr  

Đơn vị 

ph i hợp 

Th i gian 

hoàn 

thanh 

I Công tác ch  đạo, điều hành CCHC 

1 Xây dựng  ế hoạch 

CCHC năm 2021 

Kế hoạch Văn 

phòng 

Các phòng, 

các đơn vị 

Tr  c 

ngày 

20/01/2021 

2 Xây dựng  ế hoạch 

 ng d ng CNTT năm 

2021 

Kế hoạch Văn 

phòng 

Các phòng, 

các đơn vị 

Quý 

01/2021 

3 Xây dựng  ế hoạch 

 iểm soát, rà soát 

TTHC năm 2021 

Kế hoạch Văn 

phòng 

Các phòng, 

các đơn vị 

Quý 

01/2021 

4 Xây dựng  ế hoạch 

 iểm tra công tác 

CCHC; 

 

Kế hoạch;  Văn 

phòng 

Đoàn  iểm 

tra, Các 

phòng, các 

đơn vị  iên 

quan 

Quý 

01/2021 

5 KH tuyên truyền 

CCHC 

Kế hoạch;  Văn 

phòng 

Các phòng, 

các đơn vị 

Quý 

01/2021 

II Cải cách thể chế 

1 Tham m u xây dựng 

VBQPPL theo danh 

m c đ  c UBND tỉnh 

phê duyệt 

Văn bản 

QPPL 

Đơn vị 

chủ tr / 

thanh tra 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

Theo th i 

gian đ  c 

c p trên 

giao 

2 Ban hành và thực hiện 

 ế hoạch  ĩnh vực 

pháp chế chuyên 

ngành theo quy định 

Kế hoạch Thanh tra Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

Trong năm 

2021 

III Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một c a 

1 Kế hoạch  iểm soát, rà 

soát đánh giá  TTHC 

Kế hoạch Văn 

phòng 

 Kế hoạch 

 iểm soát, 

rà soát 

đánh giá 

TTHC 

hoàn thành 

tr  c 

30/01/2021 

2 Triển  hai  ế hoạch rà 

soát, đánh giá TTHC 

năm 2021 

Phiếu đánh 

giá, báo cáo 

 ết quả thực 

hiện 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

Tr  c 

ngày 

30/8/2021 

3 Tr nh UBND tỉnh T  tr nh Văn Các phòng/ Th  ng 
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công bố DMTTHC 

m i ban hành thuộc 

th m quyền giải quyết 

của Sở 

phòng đơn vị  iên 

quan 

xuyên theo 

danh m c 

của Bộ 

Công 

Th ơng 

4 Niêm yết công  hai 

TTHC tại bộ phận một 

cửa, trên trang thông 

tin điện tử của Sở đảm 

bảo 100% số TTHC 

đ  c đăng tải đầy đủ, 

 ịp th i đúng quy định 

BC  iểm soát, 

quý I,II,III, 

BC năm 

BC rà soát 

BC CCHC 

năm 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

BC  iểm 

soát TTHC 

quý, năm 

hoàn thành 

tr  c ngày 

16 của 

tháng cuối 

quý, năm 

BC rà soát 

TTHC 

tr  c 

30/7/2021 

3 Đ y mạnh giải quyết 

TTHC m c độ 3, m c 

độ 4 trên c ng dịch v  

công trực tuyến 

BC t nh h nh 

giải quyết 

TTHC trên 

c ng dịch v  

công trực 

tuyến của tỉnh 

(   ng gh p 

trong BC 

CCHC và BC 

 iểm soát 

TTHC 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

Th  ng 

xuyên; BC 

quý, 6 

tháng, năm 

theo quy 

định 

4 Tiếp t c triển  hai 

Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa 

 iên thông trong giải 

quyết TTHC 

Báo cáo  ết 

quả ch m 

điểm đánh giá 

việc giải 

quyết TTHC 

tại Sở Công 

Th ơng 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

Th  ng 

xuyên; BC 

quý, 6 

tháng, năm 

theo quy 

định 

IV Cải cách tổ chức bộ máy 

1 Rà soát, sắp xếp,  iện 

toàn t  ch c bộ máy 

Ph ơng án 

 iện toàn, sắp 

xếp;Kế hoạch 

chuyển đ i vị 

trí công 

tác;Báo cáo 

 ết quả 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

-Ph ơng 

án đã xây 

dựng 

-Kế hoạch 

chuyển đ i 

quý 

II/2021 

-Báo cáo 

 ết quả 

tháng 

12/2021 
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2 Quản  ý và sử d ng 

biên chế CC, số    ng 

ng  i  àm việc và h p 

đ ng 68/2000NĐ-CP 

-Kế hoạch 

biên chế; 

quyết định 

phân b ; báo 

cáo  ết quả 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

-KH biên 

chế quý II 

-QĐ phân 

b  quý II 

-BC  ết 

quả tháng 

12/2021 

V Nâng cao chất lƣợng C CCVC 

1 Nâng cao ch t    ng 

CBCCVC; đào tạo b i 

d ỡng, đề án vị trí 

việc  àm, tuyển d ng 

nâng ngạch, b  nhiệm 

đánh giá cán bộ, phân 

 oại CCVC;    c ơng 

    uật hành chính 

theo quy định 

Văn bản theo 

quy định, chế 

độ báo cáo 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

Trong năm 

2021 

2 Thực hiện đánh giá 

xếp  oại ch t    ng 

công ch c, viên ch c 

H  ng dẫn, 

BC  ết quả 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

-H  ng 

dẫn tháng 

12/2021 

-BC tháng 

12/2021 

VI Cải cách tài chính công 

1 Thực hiện quy chế tự 

chủ, tự chịu trách 

nhiệm theo quy định/ 

rà soát quy chế, quy 

định của Sở, các đơn 

vị 

Văn bản theo 

quy định, chế 

độ báo cáo 

Phòng 

KHTC/ 

các đơn 

vị 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

Trong năm 

2021 

VII Hiện đại hóa 

1 Xây dựng  ế hoạch 

 ng d ng CNTT năm 

2021 

Kế hoạch Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị  iên 

quan 

Trong năm 

2021 

2 Vận hành, duy tr  hệ 

thống quản  ý ch t 

   ng theo tiêu chu n 

quốc gia TCVNISO 

9001;2015 

M c tiêu,  ế 

hoạch 

Văn 

phòng 

Các phòng/ 

đơn vị liên 

quan 

Trong năm 

2021 
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