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KẾ HOẠCH 

Khắc phục các tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa  

trong kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Hữu Lũng về việc cải cách hành chính huyện Hữu Lũng năm 2022. 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch khắc phục các tiêu chí thành phần chưa đạt 

điểm tối đa trong kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 

năm 2021 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác CCHC trên địa bàn 

huyện; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại các cơ quan trên địa bàn 

huyện năm 2022 và những năm tiếp theo, theo Quyết định số 224/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Chỉ số cải cách 

hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 

2021. 

- Tuyên truyền, phát huy những thành tích đã đạt được; khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại các cơ quan 

trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu: 

Đánh giá đúng thực trạng, kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; tổ chức triển khai, khắc phục có 

hiệu quả những nội dung chưa đạt điểm tối đa tại kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2021. 

II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC 

1. Nội dung chỉ đạo, điều hành CCHC 

Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm tham mưu: 

- Xây dựng báo cáo CCHC định kỳ đầy đủ, đúng thời gian quy định; 

- Quan tâm bố trí nhân lực thực hiện công tác CCHC; theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của huyện; 
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- Tăng cường các biện pháp, nâng cao công tác tuyên truyền đối với người 

dân, tổ chức về CCHC. Công chức, viên chức trong xây dựng đề tài sáng kiến về 

CCHC. 

2. Nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc ban 

hành, xây dựng về thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, đúng thời gian 

quy định. 

- Thanh tra huyện thực hiện xây dựng Kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề. 

Theo dõi đôn đốc, việc thực hiện các kết luận thanh tra để kịp thời xử lý đúng 

thời hạn. 

3. Nội dung cải cách thủ tục hành chính 

Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các phòng ban chuyên 

môn, UBND các xã, thị trấn: 

- Cập nhật, công bố thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời; 

- Theo dõi, giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công 

khai thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn đảm bảo đạt 100% TTHC được giải 

quyết đúng hẹn. 

 - Thái độ phục vụ của công chức  tại bộ phận một cửa đúng mực, không 

có thái độ phiền hà gây sách nhiễu cho tổ chức, công dân đến làm việc. Đảm bảo 

thực hiện tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với thủ 

tục hành chính đúng quy định. 

4. Nội dung cải cách tổ chức bộ máy 

Phòng Nội vụ phối hợp với các đơn vị chủ động thực hiện rà soát, đề xuất 

sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy mô quy định. Rà Soát, tinh giản biên chế, số  

lượng người làm việc theo yêu cầu. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm nâng cao 

chất lượng thực hiện nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi liên hệ công tác. 

5. Nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức 

Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu trong việc: 

- Thực hiện các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công 

chức cấp xã lên 100%; 

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái 

độ phục vụ của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ công chức làm việc trực tiếp 

với Nhân dân; khắc phục tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá 

nhân. 
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6. Nội dung đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có trách nhiệm thực hiện xây dựng 

các báo cáo tài chính theo đúng thời gian quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị còn lại có trách nhiệm đảm bảo thực hiện những đổi mới trong cơ chế tài 

chính tại cơ quan, đơn vị. 

7. Nội dung hiện đại hóa nền hành chính 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, 

thực hiện tham mưu trong việc: 

+Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và theo dõi mức độ 

thực hiện kế hoạch, xây dựng các báo cáo đúng thời hạn; 

+ Tuyên truyền, nâng số hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 

công trực tuyến 3,4; dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện. 

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc áp dụng và 

duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức 

quán triệt và cụ thể hoá Kế hoạch này. 

2. Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của 

huyện) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch, kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh 

về UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ, số điện thoại 0253.825.053 để cùng 

phối hợp giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch khắc phục các tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối 

đa trong kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 của UBND huyện Hữu 

Lũng./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;                  (b/c) 

- TT HĐND huyện;          

- CT, PCT UBND huyện;   

- Các CQ chuyên môn, ĐVSN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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