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KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2018
Căn cứ Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ
Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo hàng
năm, Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính
năm 2017 như sau:
I. MỤC TIÊU
a) Thủ tục hành chính được rà soát, công bố công khai, minh bạch bảo đảm
đúng quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức giải quyết thủ tục hành chính đúng
quy định, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
b) Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo quy trình ISO.
c) Kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ phù hợp theo từng chuyên
môn của mỗi cá nhân. Thực hiện thông suốt, không chồng chéo, trùng lắp hay bỏ
sót nhiệm vụ.
d) Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, từng bước hiện đại hóa đáp ứng
yêu cầu phục vụ nhiệm vụ; phấn đấu thực hiện trên 90% các văn bản, tài liệu chính
thức được trao đổi trên môi trường mạng thông qua phần mềm Quản lý văn bản
dùng chung của tỉnh.
đ) Duy trì và thực hiện có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản, phần mềm
Một cửa điện tử từ huyện đến xã.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
1. Cải cách thủ tục hành chính
a) Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả
của các thủ tục hành chính; trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa
đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.
Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm
của người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.
b) Triển khai thực hiện đúng quy định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp
huyện theo Quyết định số 09/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính
phủ. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước và
của cán bộ, công chức; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng cơ chế một
cửa, một cửa liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bảo đảm sự
hài lòng của cá nhân, tổ chức.

c) Thực hiện đầy đủ việc công khai thủ tục hành chính theo quy định trên
môi trường mạng (thông qua Trang thông tin điện tử, phần mềm Một cửa điện tử)
và tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính.
d) Duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO; ứng dụng có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử; thực hiện việc tiếp
nhận văn bản giấy phải được cập nhật ngay trên phần mềm, đảm bảo tính hợp lệ
khi truy xuất tìm kiếm thông tin hồ sơ lưu trữ.
đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách
thủ tục hành chính.
e) Áp dụng thực hiện ký số các văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn
bản theo nội dung Công văn số 1169/UBND-TTTH ngày 28 tháng 7 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc áp dụng chữ ký số trong các văn bản điện
tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; phát hành văn bản đi - đến
đạt trên 90% thông qua phần mềm Quản lý văn bản và địa chỉ hộp thư điện tử đến
các phòng, ban ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.
2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Xây dựng và ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ theo từng cán bộ,
công chức, nhân viên cơ quan phù hợp với chuyên môn, năng lực hiện có. Đảm
bảo cho việc quản lý, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân chặt
chẽ, nghiêm túc.
3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân
viên cơ quan
a) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên
cơ quan có trình độ chuyên môn ngày càng cao, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần
trách nhiệm, năng động, sáng tạo và không ngừng đổi mới tư duy nhằm đáp ứng
yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
b) Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng kết hợp giữa đào tạo chuyên sâu
với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để nâng cao trình độ, phẩm
chất đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.
c) Đổi mới công tác đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức, nhân viên
cơ quan đảm bảo trung thực, khách quan và đúng với thành tích, kết quả thực thi
công vụ, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, nhân viên.
4. Hiện đại hóa hành chính
a) Khai thác, ứng dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử của huyện, phần
mềm Quản lý văn bản, phần mềm Một cửa điện tử, hộp thư điện tử và các phần
mềm chuyên ngành khác; cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thường xuyên sử
dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.
b) Công bố đầy đủ hướng dẫn về cách thức thực hiện thủ tục hành chính,
tích hợp thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà

nước, tổ chức và cá nhân trên Trang thông tin điện tử, phần mềm Một cửa điện tử,
đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, đơn giản thủ tục hành chính.
c) Duy trì thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO, đảm bảo theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
5. Công tác chỉ đạo, điều hành
a) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tại các cuộc họp Chi bộ và họp
cơ quan về công tác cải cách hành chính để cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan
nghiêm túc thực hiện.
c) Thường xuyên kiểm tra về cải cách hành chính để khắc phục những bất
cập, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của đơn vị.
b) Lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính làm cơ sở xét thi đua,
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
a) Văn phòng HĐND và UBND huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của
đơn vị, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nội dung cải cách hành
chính trong các lĩnh vực: Quản lý và ban hành văn bản, tiếp nhận và xử lý đơn thư,
khiếu nại tố cáo, công tác dân tộc, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
quả… và các nhiệm vụ khác của cơ quan.
b) Phân công 01 (một) đồng chí theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch
cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền và phòng chống tham nhũng,
lãng phí của huyện giai đoạn 2016 - 2020; theo dõi, quản lý hệ thống Trang thông
tin điện tử, phần mềm Quản lý văn bản, phần mềm Một cửa điện tử, Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả huyện. Tham mưu UBND huyện thực hiện ký số trên các văn
bản điện tử đúng theo quy định.
c) Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản từ huyện đến tỉnh
được thực hiện trên môi trường mạng thông qua phần mềm Quản lý văn bản dùng
chung của tỉnh;
d) Thực hiện việc phát hành văn bản đi - đến đối với các cơ quan, đơn vị
không sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản sẽ được thực hiện thông qua
địa chỉ hộp thư điện tử của tỉnh.
đ) Công chức, nhân viên Văn phòng thường xuyên báo cáo đến lãnh đạo
Văn phòng HĐND và UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các
cuộc họp cơ quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát huy tính
hiệu quả trong thực hiện công tác cải cách hành chính.
Văn phòng HĐND&UBND huyện đề nghị cán bộ, công chức, nhân viên cơ
quan thực hiện các nội dung trên./.
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