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rn uo4cn
Cii c6ch hinh chinh nhi nufc tinh Hung YGn nim 2022

Cdn cri Ki5 hoach sO tS+^(H-UBND ng;ey 0711212021 cria UBND tinh vd cAi
c6ch hanh chinh nhd nu6c tinh Hmg YCn giai doan 202l-2025;; Uy ban nh6n ddn
tinh ban hanh Kti hopch c6i c6ch hdnh chinh tinh Htmg YOn ndm 2022nhu sau:

r. MUC OiCH, ytU CAU

1. Mgc dich

Tri6n khai thgc hi6n c6 hiQu qui c6c nrgc tiou, nhiQm vu tai Nghi quy6t so
76AIQ-CP ngey 151712021 cta Chfnh pht ban hdnh Chucmg trinh t6ng thi5 cii
c6ch hdnh chfnh (CCHC) nhri nu6c giai doarn 2021-2030; Chi thi sd 23lCT-TTg
ngdy 021912021 cria Thri tuong Chfnh phu r,'6 viQc dAy ma$ thuc hi6n Chucrng
trinh t6ng th6 CCHC nhd nu-6c giai dopn 2O2l-Z0iO; fce froactr s6 184/I(H-
UBND ngdy 0711212021 cria UBND tinh vA CCHC nhi nu6'c tinh Hmg yen
giai do4n 2021-2025.

2. YGu cAu

a) cdc co quan, dcrn v!, <ffa phucrng nhpn thfc dAy dt, ;r6c dinh c6ng tdc
CCHC ld nhi6m vq trgng tdm, dQt ph6, thucnrg xuy6n tr6n co sd tinh hinh thgc ttf
cita co quan, dcrn vi, dia phucmg minh dd tri€n khai thgc hi,3n. C6c nQi dung
CCHC phii cluoc tri6n khai.ddng b0; x6c djnh cp th6 c6c nhi,gm vp, gi6i ph6p,
c16m b6o hoan thdnh dirng ti6n d0 vd ch6t lugng dC ra.

b) X6c clinh rd tr6ch nhiQm nguoi clurrg dAu ctia cdc co quan, dcrn vi, dia
phucrng trong qu6 trinh tri6n khai thpc hi6n c6c nhiQm vu CCHC; d6m b6o nang
cao nSng luq, k! ndng thpc thi c6ng vu, i thric tr6ch nhiQm, ,:lpo dilc c6ng vu,
d4o dfc ngh6 nghi6p.

c) Kc thria, ph6t huy nhfrng kinh nghi€m, uu di6m, k6t qui dpt dugc trong
CCHC cria c6c co quan, don vf, dfa phucmg 13iai dopn vtra qua; chir dQng nghiOn
criu, s6ng tpo, quy6t fiqt 6p dpng nhimg giai pnap m6i d6 cbu,c ld khe;dQi ph6
trong qudn lf hdnh chinh nhd nu6c.

II. MUC TIEU

K6t qui chi s6 ccHC (PAR INDEX), chi sd hiQu qu6 qu6n trf vd henh
chinh c6ng c6p tinh (PAPI), chi s6 sin sdni3 cho phdt tric; vd^img.dung c6ng
ngFe th6ng,tin (ICT INDEX) nim trong nh6m 20 diaphuong d6n dAu c6 nu6c,
cli€m Chi sd tdng cao hcrn so vdi ndm 2O2L 'Vi tri x6p h4ng Chri si5 PCI cta tinh
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tdng tir 2 d6n5 bflc. Mric d9 hei ldng ctra crirr ngudi d6n, t6 chric AOi vOi sy phgc
vU cira co quan hanh chinh nhd nu6c cao holr ndm 2021.

1. CAi c6ch th6 ch6

, a) 100% cdc vdn ban quy ph?m phdp lupt (QPPL) do cdp tinh, c6p huyQn,
cdp xd ban hdnh dim b6o trinh ty, thri tpc phri hgrp v6i quy dinh cria ph6p lu6t vd
tinh hinh thpc t6 cria clia phucrng.

b) 100% cdc vdn ban QPPL vd phong, chdng tham nhffng; thgc hdnh ti6t
kiQm, ch6ng ldng phf dugc tuycn truyBn, piio uic" a,5n c6n b6, c6ng chric, vi6n
chfc vd ngudi ddn.

c) 100%vdn b6n QPPL cdn hiQu luc thi henh dugc cAp nhAt vdo co sd dt
liQu qu6c gia vd ph6p lugt.

d) 100% c6c Quy6t dinh cria UBND tinh clugc ki6m tra ngay sau khi dugc
ban hdnh.

2. Cai cich thfr tgc hinh chinh (TTIIC)

. ! !) Tlen 95% s6 h6 so TTHC dugc tri k6t qui gi6i quyiSt ctirng hpn; ph6n
d6u 80% h6 so TTHC tri k6t qu6 tru6c hpn.

" b) \{odn thdnh.viOc s6.h6a k6t qu6 gi6i quy6t TTHC cdn hiQu lsc thugc
thdm quydin gi6i quy€t cria c6p tinh, c6p huyQn,- c6p xd d4t ti le t6i thi6u tucrng
tmg 50o/o, 40oA,35%.

A. . .:) Y:: de hdi ldng cria ngudi ddn, doanh nghiQp v6 gi6i quyrit TTHC ctat
t6i thi6u 90%. Trong d6, mirc 40 nai long v'A gi6i quy6t cdc T'THC linh vgc d6t
dai, xdy dtmg, ddu tu dpt t6i thi6u 85%.

d) 90% TTHC nQi bQ giira co quan henh chinh nhd nu:6c du-o. c cdng b6,
c6ng khai vd cQp nhat kip thoi.

d) 100% h6_so TTHC phSt sinh giira r:6c co quan, t6 chric c6 du dieu kiQn
dugc thpc hiQn dich v.u c6ng tryc tuy6n mirc itQ 3, mirc dd 4 vd buu chinh cdng fch.

e) 100% h6 soTTHC gi6i quyetb cd3 cdp chinh 9u),dn dugc cAp nhat
tr6n C6ng dich vr,r cdng vd Hp thong inottg tjn m6t ctia di6n iotitrrr.

g) 100% TTHC c6 chi diAu kiQn dugc cung c6p F.uc tuy6n mirc d0 3 vit 4.
Trong s6 do, it nh6t 80% TTHC dugc tich hrrp, *ng c6p tr6n C6ng dich vu c6ng
quoc gla.

3. CAi c6ch td chric bQ m6y hinh chrlnh nhir nufc
a) XAy dung kti hopch vd tri6n khai thgc hi6n gi6m tOi tnieu 2,5yo s()

lucr,ng dcrn vi sp nghiQp cong lap vd z%bi6n ch6 sg nghiQp hu,ong luong tt ng6n
s6ch nhd nu6c so v6i ndm202l.

b) Mric d0 hei long cria ngudi ddn, t6 chirc eOi vOi sg phpc vu ctia co quan
hdnh chinh nhd nudc dpt t6i thi6u 90%.JVIf,;.dQ hdi ldng ctra nguoi dan vd cung
c6p {ch vp y t6, gi6o dpc cdng lap dgt t6i thi6u g57o.
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4. Cei cfch ch6 OQ cdng vU

a) Tri6n khai thgc hiQn, sap xtip co c6u c6ng chirc, vi6n chric dirng theo
Danh mpc vf tri viQc ldm dugc phd duyQttqi I00Yo citc co quan hdnh ctrintr nna
nu6c, dcm vf su nghiQp c6ng lpp tri c6p tinh rltin c6p huyQn.

b) 100% c6n b6, c6ng chfc, vi6n chric thgc hiQn trao d6,i hodn toan lugng
cdng viQc tr6n mdi trudrng m?ng.

c) 100% crin bQ, c6ng chric cdp xd dat chu6n trinh dQ ddo tpo theo quy
dfnh vd dugc chu6n ho6 vd ly luan chfnh tri, chuyOn m6n, nghiep vu, ky na"g
ldm viQc.

5. CAi cfch tdri chfnh c6ng

l) Td.tlg :q -dr" 
vi su nghiQp cdng lOp tu b6o cr6m chi thucrng xuy6n. Tdng

th€m t6i thi6u l\Yo muc d6 tu chri trong c6c dcm vi su nghiQp duqc giao tp chI
mQt phAn chi thudrng xuy6n.

b) 100% d,* yj.sp nghiQp kinh tti vd 1F nghiep kh6c c6 <lfr di6u kiQn, hodn
thanh viQc chuy6n d6i.thdnh c6ng ty c6 phAn tro6c th.ry6tt sang tu b6o dim chi
thuong xuy6n vd chi dAu tu.

6. Xiy dFng vdr phft tri6n chfnh qu''ydn tliQn tu, chinh quydn s6

a) 100% vdn b6n trao d6i gifra c6c co quan nhd nu6c dugc thgc hiQn du6i
d?ng dign tt, dugc ky s6 dAy dri theo quy dinh bdi cht kj s5 chuydn dtrng, tru
vdn b6n mflt theo quy dfnh.

\) sow h6 so c6ng viQc tpi c6p tinh, 40%hit so c6ng viQc tpi c6p huy6n vd
2 

.0% 
hit so cdng vigc tai c6p xd cluqc xir r1i trOn m6i trudn; mflrg id;d ; ;;;;

viQc thuQc phpm vi bf mpt nhd nu6c).

. c) 70o/o c6ng,tdcbSo c6o, cdc chi ti€u tdng hqrp b6o cilo dinh k! vd b6o c6o
thdngt6 vC t<intr tt - xd hQi phlrc vp chi d4o, cliEu hanh cria ldnh dpo tinh (kh6ng
bao g6m nQi dung,*at) duqc iao lip, cQp nhgt, luu g*r trcr nC ;[a"g th6ng tin
b6o c6o c6p tinh, t6t nOi v6i h0 th6ng thdng tin b6o cZo Chfnh phir, dugc chia s6
dfr 1i9u diQn tt theo quy dinh.

. A dl PFn an rcy, c6p tinh, 60% cdp huyQn thsc hiQn hop th6ng qua hQ
thdng tqi cdc cuQc hop cria Uy ban nh6n d6n.

d) 20% hopt dQng gi6m s6t, ki6m tra cta co quan qu6n ty duqc thgc hiQn
thdng qua m6i trudng sd vd hQ th6ng th6ng tin cria co quan qu6n ly.

e) 100% C6ng/Trang th6ng tin cliQn tri cria co quan nhii nudc tinh Htmg
Y61 cung c6p dAy dri thong tin theo quy dinh tai Nghi dinh sti +zizol AID-cp
ngdy 13161201l cfia Chfnh pht.

g) Ph6n d6u ti']e fO so gi6i quytit bing hinh thric truc tr-ry6n 0 mric d9 3,
mirc dd 4 tr€nt6ng s6 h6 scy Aat ttr 50yo tr6l|n.
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h) 100% TTHC du di6u kiQn theo quy dinh cria ph6p luQt dugc cung cAp
du6i hinh thfrc dich vg c6ng tryc tuy6n miic dE 4 vd dugc cung c6p, str au"g
tr6n nhi6u phuong ti6n truy cap kh6c nhau, t,ao g6m co cbttrii5t ui ai <t-Ong.

II. NHITM vv, GIAI PHAP

1. Cei c6ch th6 ch6

a) Tho chtl hoa c6c quy dinh cua FIi6n phip, ph6p lru6t v6 quy6n con
ngudi, quydn c6ng d6n, quydn vd nghia vp cria Mat irfln f6 qu6c va.ic tO chirc
chinh tri xd hQi, xd hQi - ngh6 nghiQp.

b) DOi m6i vd n6ng cao ch6t lugmg c()ng tdc xdy d\mg, ban hdnh vin b6n
QPPL dim bio c6c vdn bin dugc ban hdnh kip thoi, dirng quy trinh, d6m b6o
tfnh kha thi, hqp hi6n, hqp phSp vd th6ng nh6t trong h9 ih6-ng ph6p lu4t; quy
clfnh rd tr59h nhiQm cira timg co quan, dcrn vi trong viQc xdy dyng vd thuc hi6n
c6c thiS ch6 du-o. c ban hanh.

c) Tdng cudrng tham vdn.y ki6n chuy€n m6n cin cdc hi(rp hQi, chuyon gia,
nhd khoa hgc vd tham vdny kitin rQng rdi cria ngudi ddn, t6 ch&c vd xd frii trong
qu6 trinh xgV dWne vir ban hanh vdn bAn Q,PPL, d6m b6o tfnh minh b4ch, tfnh
nhdt qu6n, 6n dinh vd kh6 thi cria ph6p lupt, D6m bt,o I00o/o cdc vdn b6n eppl.
dugc ban hinh b6o d6m dung quy dinh vd phu hqp v6i di6u kiQn thpc tiSn cria
ilia phuong.

d) Ban he."h Kt! hoach vd t6 chric tritln khai thgc hiqn K6 hopch ki6m tra,
rd so6t vd hQ th6ng h6a c6c vdn bin QPPL AC Hp thdi phft hiQn vd xt ly nhirng
vdn b6n co nQi dung kh6ng dtrg quy dinh cria ph6p lupt, thidiu <l6ng bQ, kh6ng
phu hqp v6i tinh hinh thgc t6 cta dia phucrng.

. d) Thgc hiQn theo d6i, d6n d6c tinh hinh ban henh vdn b6n quy ilinh chi
ti6t thi hdnh vdn bin QPPL nhim xem x6t, ddnh gi6 thgc tripg tni nanfr phrip

fuat, ki6n nghf thgc hiQn c6c gihi phdp ndn€l cao hiQu qu6 thi hdnh ph6p tuht va
hodn thiQn hQ th6ng phSp luflt-d dia phuong.'

e) Thgc hiQn hiQu qui c6ng t6c phd"bi6n, gi6o dpc ph6pr lugt. T6ng cudng
vai trd cta nguoi.ddn, doanh nghipp, c6c t6 ,;hfc chfnh tri - xd hQi, x6 hOi - 

"ghEnghiQp vd cQng cl6ng trong ph6n bi6n vd gi6rn s6t thi hdnh ph6p lupt.

2. Cai cich thfr tgc hinh chfnh

a) C6ng bp, ph6 duy9.t kip thcri TTIIC vd quy trinh nOi b0 gi6i quyiSt
TTHC cta c6c cAp chfnh quy6n tr6n dia ban tinh.

b) B6o dim thgc hi6n c6ng lihai kip rhdi, dAy dri, cu th6 c6c quy cllnh v6
TTHC dd tpo di€u kiQn thupn lqi cho ci nhdn', t6,-chirc tirip can, tnul nien va
gi6m s6t vi6c thgc hi6n TTHC.

c) $e so6t, dd xu6tc6t g16m, don gi6n h6a c6c TTHC (:Et giLmthdi gian,
thdnh phAn h6 so, you cAu diAu kiQn c6c TTHC dang ld rdo cai, t6n k6m chi
phi nguoi ddn, doanh nghiQp,...).
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d) Ki6m tra, d6nh girl dinh kj', dQt xu'6t ve chuydn dA cdng t6c ki6m sodt
TTHC.

d) Quy dinh 16 trirch nhiQm cta ngud'i dr?ng dAu c6c ccr quan, don vi d6i
vdi viQc thuc hi6n c6c nhi6m vp li6n quan d€,n c6i c6ch TTHC, kGm sodt TTHC.

e) Tri6n khai c6.hlel gtl viQc titip nhrin, xtr !!, phan rffi9 ki6n Jrehi cria crl
nhdn, td chr?c 116 quy dinh hdnh chinh, irnr:; quytii tigt ptrc binh, ti3fi-aie-."
quan, d,*r ui vd ngudi d*g dAu co guffi, dcvn vi kh6ng giai quytlt dut di6m ph6n
6nh, ki6n nghf cria c6 nhdn, td chirc.

g) Tri6n khai c6 hiQu qui OC 6n d6i mdi thgc hiQn ccy ch6 mQt cria, mdt
cria li€n th6ng trong gi6i quy6t TTHC theo rluy dinh t4i euytir: dinh ;6 +OSTqfi-
TTg ngdy 271312021 cira Tht tuong Chinh phu.

h) Tri6n khai thpc hiQn TTHC tr6n m6i trucrng diQn tri dga tr6n dir lieu sd.

. 233^roirt, tfi c6u truc quy trinh gin v6i ph6n c6p, ph6n quycn trong gi6i
quy€t TTHC.

k) cdng.khai ti6n dQ, ktit qu6 gi6i quytit h6 so TTHC tr6n c6ng dich 4r
cdng vd HQ thting th6ng tin mQt cua eien itr tinrr c6 tfch hgp, cung .ap, airg u6
th6ng tin l6n Cdng Dich vp c6ng eu6c gia.

1) Tdng cudrng tr6ch ntrig,m phoi hgp gifta c6c co quan c6 thAm quyArr;
trdch *::g cria nguoi d,mg dAu c6c ro q'ratr, don vf, dfa phucrng trong gi6i
quy€t TIHC cho td chric vd c6 nhdn. Tlluc hi€n viQc xin t€,i c6 nhan, Jounf,
nghi6p, t6 chfc aoi voi c6c trudng hqp hd so tr6 trgn do l5i r,:u .o quan henh
chfnh nhd nu6c vd gi6i trinh l1i do.

,,1 ^ T,)^cun*:60 dich vr,r.9rg tryc.tuy6n mric .do 3,4 d,5i v6i cric TTHC
f11"0. 

thdm quy6n gi6i quy6t cria c6c c6p chfnh quyCn tr6n dfa ban tinh) dt di6u
kiQn tr€n C6ng Di+ vp c6ng vd HQ thdng thdng tin mQt cria diQn tft tinh d6m
b6o tfch hgp tr6n C6ng Dich vu c6ng eu6cgia.

n) Hodn thi6n Folg Dich vp c6ng vi He th6ng mQt cria diQn tri tinh d6p

:1g yL cAu c,mg c6p {fch uu r6ng ti. t"v6n, tich hgp, chLia s6 dfr li6u voi
C6ng Dich vp c6ng Qudc gia vi ca- n9 thdng th6ng tin,^co scy dt li6u c-huy6n

ryanh cira BQ, ngdnh thgc hiQn t4i dia phucnrg ve t4i Nghi dinh sa qSDOZ0AID-
CP ngdy 081412020 cta Chinh phri vA thuc hi-en TTHC tien mdi trucrng diQn tri.

o) Xdy dwrg, hodn thiQn, dua vdo qu6n Ii, vOn hdnh He th6ng
thdng tin phpc vu hep, theo d6i. thgc hiQn nhiQm vp do UBNID tinh, chri ticf,
UBND giao vd c6.c. yn_rg du.ne di6u hdnh cira Ldnh dgo tinh dya tr6n at tGu'r6(]oc; tfch hqrp vdi HQ lro1e thong tin b6o c6o tinir Hung.ircn va n9 tir6"g
th6ng tin b5o c6o qu6c gia, Trung tdm Th6ng tin, chi dao, jidu hdnh cira Chfnh
phtr, Thir tucrng Chinh phu.

p) chri dQn_g, tfch cgc tdng cucrng c6rrg t6c theo d6i, d6n d6c viQc thuc
hien nhigm vu do UBND tinh, cht tich uBNo tinh giao vd su prroi hqp chat ch6
giira c6c co quan, dcrn vi trong vi6c tri6n khai thgc hiQn nhiQrn i,u.
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3. Cei c6ch td chric bQ mfy

, a) Ti6p tuc t6 chric kiQn toan vd 9ep x6p bQ mdy c6c co quan chuy€n m6n
thuQc UBND tinh theo Nghi dinh s6 I0',tl2020lNE-Cp ngiy t4l9/2020 cta
Chinh phri sria doi, bO sung m6t sO ilidu cira Nghi dinh sd zqTzu 4AIE-Cp ngey
041412014 cua Chinh phir quy dinh t6 chric circ co quan chuyen mOn ttru6t
UBND tinh, thenh ph6 tryc thuQg tru"ng uj'ng; Nehi ainh $ |0B/2020/NID-CP
ngey ru1912020 cria Chinh phir sria d6i, bO sung mQt s6 didu cria Nghi ctinh s6
37l2}l4lND-CP ngdy 051512014 oiua Chinh phri quy dinh t6 chfc.6..o quan
chuycn m6n thuQc UBND huyQn, quan, thf xd, thenh ph6 thuqc tinh, thdnh phti
tryc thuQc trung uong.

b) Tiep tpc thgc hiQn Nghi quy6t so D-Nq/Tw HQi nghi Trung u<mg s6u
kho6 XII vO viQc ti6p tpc c16i -Oi nein6ng tri chric, qu6n ly,itmgruo ,h6t tuq'ng
v1ni9y gui hoat dOng cria c6c dcrn vi su nghLi6p c6ng lpp vd tri6n khai Nghi di"h
s6 12012020/I\iD-CP ngdy 0711012020 cria Chinh phu quy Ainn tnanfr lap, td
chric lpi, gi6i th6 iton vi sU nghiQp cdng ldp.

c) Ri so6t, sfp 1cp to chyc bQ m6y ghn voi ccy c6u lq,i dQi ngfi cdn b6,
cdng chfc, vi6n chric dO gi6m sO bien ch6 cho phu hgp v6i s6 bi6n ch[ do Chi#
phtr giao vd phu hqp v6i tinh hinh ctra tinh; thuc hiQn viQc giao bi6n ch6 ndm
2023 phu hgp v6i vi tri viQc ldm cria timg co qua.n, dcrn vi iheo Nghi dinh s6
62120201ND-CP ngdy 011612020 cua Chinh phir vO vf tri viQc ldm ua Ui6n cnti
cdng chirc; Nghi dinh s6 10612020ND-CP ngdy l0lgl2020 cta Chinh phfr v6 vi
tri viQc ldm vd s6 luqrrg ngudi ldm vi6c trong-dcrn vi su nghiOp c6ng lap.

, d) 
T,^6q 

tuc thsc hiQn chinh s6ch tinh gi6n bi6n chti theo tinh thAn Nghi
quyot so l8-NQlTw vd Nghf quy.et s6 D..Nq/Tw HQi nghi Trung uong s6u
kh6a XII. Tri6n khai thuc hien ;[iA 6n tinh gian uien chti ui ,rnuy6n"e[i; ;h6
tr6 lucmg eoi voi dQi ngfr vion chirc trong Ja. e*r vi su nghiQp c6ng lpp tinh
Hmg YCn, giai dopn 2022-2025".

d) Tri6n khai thgc hiQn.Nghf quyiSt so eenvq-cp ngdy 2416/2020 cta
9.h14 lhiyd ddy m4nh phal c6p quin tyi nl,a nu6c theo ngdnh, linh vsc tr6n dia
b?r lr.+. Ddy mp.nh-phdn cap, ty quy6n cho c6c .o quutr, dorr vf thgc hiQn mQt
sd nhiQm vp, quyon hpn cta UBND tinh, chfi tfch UBND tinh.

, ..)IhyTq xuydn kiom tra vd c6ng t6c t6 chric, bQ m6y tpi mQt s6 co 9uffi,
don vi AC kip thoi ch6n chinh nhirng uan AA r;dn t6n tpi.

4. Cai cich cn6 aQ c6ng vg

a) co c6u, s6p xi5p lai dQi ngfr c6n bQ, c6ng chirc, vi€n chirc c6c c6p, cdc
ngdnh theo vi tri viQc ldm,. khung ndng lFr:,. b6o d6m dirng ngudi, ctring viQc,
gi6m s6 lugng, ndng cao ch6t lr.rqo-g, nd fy v'd co cerr.

b) D6i mdi phuong ph6p, quy trinh d6nh gi6, phdn lopi can bQ, c6ng chric,
vi6n chirc. Hodn thi6n quy dfnh ue tang cucnrg ki luat, ky cuong hdnh chfnf, trong
hopt dQng cong vp; xay dung vd ban henh quy dinh ue tna- qryAn, fftchnhie;
cta ngudi d.nrg ddu co quan, t6 chric trong c6ng tdc cdnbQ vd qre" lj crin bQ.
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c) Doi m6i nQi,dung, phuong phdp ddo t4o, b6i dudng n6ng cao n6ng lgc,
k! ndng vd phAm"ch6t cho dQi ngfi .an-bg, c6ng chfc, vi6n chric gen vOi vi tri
viQc ldm..Thay d6i phucrng ph6p, hinh thric.t6 chfc c:6c lop ddo t-eo ngin hpn,
chuyCn <16 theo xu hucmg trign Api, trgc tuy'6n, tdng cudrng ir6i nghiQm"tngc iti.
N,ung cao ndng luc, trinh dQ ngo4i ngir cira c;6n bQ, c6ng chirc, vi6n chirc, nh6t ld
ceq le$ dpo, qu6n Iy t1i c6c ccv quan, dcrr vi c6 hgp t6c, lfun viQc v6i doi tac
qudc t€, doanh nghiQp nu6c ngodi.

d) Iav dung vd hodn thiQn quy dinh vc diAu kiQn, ti6u chuAn, quy trinh,
thri tpc b6 nhiQm, bd nhiQm lpi tantr-cpo qu6n Iy cdp phdng rthuQc c6c sd, ban,
ngdnh tinh, UBND c6p huyQn vd tucrng ducnrg.

d) Day m4nh viQc img dung c6ng nghQ th6ng tin vdo ciic hoat dQng thgc
thi cdng vu nhu: Tri6n khai img du.rg c6ng nghe th6ng tin vdo quan lf c6ng
chfc, vi6n chric; trong c6c kj'thi tuy6n, ndnlg ngegh c6ng chfc, thdng hang chric
dlh.nghd nghiQp viOn chfc nhim-n6ng .uo clbt tu.r,ng, bao d6m kh6.h qrrun,
cdng bdng vd g6p phdn phdng, ch6ng ti6u cr;rc.

g) Thucrng xuyon thanh tra, ki6m tra c:ong t6c tuy6n dung, b6 nhiQm vd sti
dung c6n bQ, c6ng chric, vi€n chric, tinh hinh ch6p ha.nh kj, lugt, ky cucrng hdnh
chfnh, xri lf nghi€m tinh trpng loi dpng chric yu, quydn hen dO tryc lqi .6 nhan;
kfp thcri ph6t hiQn, xri ly nghiOm minh frtne;t6 chric, cd nhdn sai phpm.

5. CAi c6ch tiri chfnh c6ng

a) Titip. tpc thpc hien K6 h.oaclr so :orcu-uBND ngdy 30/3l20tg cria
UBND tinh v€ thsc hiQn.Nehi quy6t so ts-llq/Tw ngey zstloizotl mQt ro 

"6"dC v6 tii5p tpc d6i mdi, tap *epi6 chfc bQ,rn6y ruu tigifrO"g rfrrfr trf tinh gon,
hopt dQng hi6u lpc, hiQu qu6; Kti hosch so lznCr-uBND neldy 30l3l20ts1ta
UBND tinh vd thsc hiQn *qni q.ry6t so tl-tvq/Tw ngdy zottoizotz ue tiep tu.
eoi moi hQ th6ng t6 chirc ua qrb" 1;f, ndng c,ao ch6t toq.e qulrn ly vd hopt dQng
cta cac dcrn vi sg nghiQp c6ng ldp.

b) Ti6p tpc thr,rc hiQn.co ch6 tg chfi, tg chiu trSchnhiQm ,rC biCn ch6, kinh
phi qu6n l)i hdnh chinh eOi vOi c6c ccr quan hdnh chinh theo Nghi dinh s6
130/20054ID-CP ngey nn0.2005 cta qhinh phri; Nghi dinh sti t t 7t20t3tND-
cP ngey 0711012013 u€ sua d6i, b6 sung mOt sd die, cria Nghi dinh
130/20054IE-CP vd c6c vdn bAn hucrng d6n

c) Tri6n khai thsc hiQn Nghi dinh s6 r;OlzOzlAIE-Cp ngdy 2U612021 cita
chinh phu quy dinh ccr chtf tg chtr cua do' vf sg nghiOp .oiig lpp; Nghi ctinh
32120194IE-CP n€dy 10104120t9 cli,a chfnh phri quy dinh giao nhiQ- vg, d{t
hdng hopc d.au thAu cung c6p san phAm, diclr- rr1r r^ong si afng ngen s6ch nhd
nudc tu ngu6n kinh phf chi thucrng iuy6n. ..

d) TiCp tpc thgc hiQn theo quy dinh v,i co chti tdi chinh c|ra c6c don vf sg
nghiQp di* 

"u 
c6ng, ti6p tpc ddy.mpnh 

".a 
h0i ho6, huy dOng toirn xd hQi chrm

lo ph6ttri6n girio dpc, ddo tpo, y 16, ddn s6 - k6 hoach ho6 giiainh, 
"a, 

rr"a, ,rrc
dgc, th6 thao; chri trgng d6i mOi co ch6 tdi chinh cria c6c .o ro gi6o dpc, ddo tgo,
y t6 c6ng lQp theo hu6ng tg chri, c6ng khai, rninh bach.
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d) DOi m6i co ch6 phdn bd ngdn siich cho co quan hanh chinh nhd nu6c,
c6c don vi.su nghiQp .,org lpp, thgc hi6n co hiQu qu6 co ch6 phdn c6p ng6n s6ch
dua tr6n k6t qu6 vd chdt lugng hopt dQng.

e) Tdng culng cong tdc chi dpo, diAu henh, gi6m sdt viQc qu6n ly ng6n
s6ch nhd nu6c; thUc hiQn c6 hiQu qu6 c6ng, t5c quin l;1i thu, chi ngdn s6ch nhd
nu6c eC eam b6o du ngu6n, d6p ung nhu cdir chi cua tinh.

6. Xiy dgng vir phft tri6n Chinh quydn tliQn tu, Chfnh quy6n 16

a) Thpc hiQn c6c nhieT vp dugc giao t4i Nghi quy6t so t zntq-cp ngdy
0710312019 cin Chfnh phu vd mQt sti nhiOrn vp, gi6i plap tr12ng tdm ph6t tri6;
Chfnh phu diQn tft giai do4n 2019 - 2020, dirfi huong d6n 202:i vd Quy6t ctlnh sd
942lQD.-TTg."gey 151612021 cria Tht tucrng; Chinh phir vC ph() duyQt Chi6n lusc
ph6t tri€n Chinh pht diQn tu hucmg tdi Chinh phir s6 giai doprn 2021-2025, dinh
hudng d6n ndm 2030; Nghi quytiiso oo-Nqnu cta gan cir6p hdnh D6ng bQ
tinh v6. Chucrng trinh chuy6n-d6i s6 tinh Hmg YOn giai doqn 2021-2025,-tarn
nhin cton ndm 2030 b6o dim dring lQ trinh, d6ng bQ, th6ng nh6t, ph6t huy hiQu
qu6, thqc chdt.

b) Hodn thiQn, dua vdo qu?n ly, vQn hanh HQ th6ng th6ng tin b6o c6o tinh
Hung YCn c6 tich hqrp v6i HQ th6ng th6ng tin b6o cdo chinh phtr.

. . 
.l Rl 

:g6r: ia$ c6p, hodn.thi€n co sri.hp tAng c6ng nghQ thdng tin; n6ng
cdp, hodn thiQn hQ th6ng th6ng tin giii quytit TTHC tr6n co so hgp ntr6t COng
Dich vg cdng, HQ th6ng th6ng tin mQt cria di:Qn til cria tinh.

. d) Hodn thi6n phAn mAm qu6n ly vdn bin di6u hdnh eC Uao dim th6ng
sudt trong viQc thgc hiQn grii, nh{n vdn bin cliQn tfr; dAy m4nh' r?ng dung chir ky
s6 chuycn dung vd c6c nOi dung kh6c theo quy dinh tai euy6t dinh s6
2812018/QD-TTg ngey w7 D0l8 ctra Thir lucrng Chinh phu vA viQc grii, nhQn
vin b6n cliQn ttr gita c6c co quan trong hQ th6ng henh chinh nhd nu6c.

d) Tdng cudrng su dpng hQ th6ng HQi nghi truyOn hinh truc tuy6n cho c6c
cuQc hgp gita UBND tinh vdi c6c s6, ban, ngdnh, huyQn, thi xd, thanh ph6 vd
gifra c6c s6, ban, nginh v6i huyQn, thi xd, thrinh phd.

e) Dqm b6o 100Yo cdn bQ, cdng chfc sri dung thu ctiQn tri c6ng 4r d6 thgc
hi6n trao dOi tnOng tin, giao dich hdnh chintr diQn tu mQt c5ch c6 hiQu qu6 trong
nQi bQ timg co quan vd gifia cfic co quan nhd. nu6c v6i nhau.

g) Thgc hiQn c6c nhiQm vg clA ra ta'.i euytit dinh so <sslqD-TTg ngey
031412020 cira Thri ty*g Chinh pht theo dring ti6n d0 nhim timg bu6c Aat auqt
c6c muc ti6u cria D6 6n "Luu trfr tei li€u di6n ttr cfra c6c ccy q'uan nhd nudc giai
dopn 2020 - 2025".

QtthiQm vu cu thd theo Phu luc dfnh kdm).

rrr. To cHrrc THrI. c HrpN

1. Ban Chi tl4o cii cfch hinh chinh tinh
Tham mtru, giirp UBND tinh thgc hi6n c6ng t6c chi dao, <lidu hdnh. Cp th,5:
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, a) T4ng cuong su ldnh dpo, chi dpo cta cdc c6p uy D6ng, chinh quyAn c6c
cdp; sy phdi hgp cin c6c co quan, dcrn vi, dira phucmg, su gi6nr s6t cira M4t trQn
T6 qu6c c6c cdp vir cria Nhdn dan trong viQc r;huc hiQn c6ng tdc CCHC.

. b) XAy dpg k6 hopch tritin khai thuc hLi6n x6c dinh Chi sO CCHC 6p dpng
<l6i v6i c6c s6, ban, ngdnh tinh; UBND c6c huyQn, thi xd, thdnh ph6 vd UBND
cac xd, phudrng, thi tr6n.

c) Sria d6i Quy dinh, BQ ti6u chi d6nh gi6 ccHC c6c c6p 6p dpng eoi voi
c6c s0, ban, ngdnh tinh; UBND c5c huycn, thi xd, thenh ph6 vd UBND cac xd,
phudrng, thi trdn.

d) T6 chfc tritln khai theo doi, d6nh gi6, x6c dinh vd c6ng uo cni so
CCHC ctta cilc s6, ban, nganh; UBND c6c huyQn, thi xd, thdntr ph6; UBND c6c
xd, phudng, th! trdn.

d) Day m?nh img dyng c6ng ngh9 thOrrg tin trong hopt dQng quin l1i cdng
tdc CCHC; xay dUng chuy6n trang th6ng tin diQn tu v6 CCHC ctra tinh; duy tri,
qfit tfen ua lI duns co hiQu qua He thdng phAg m6m ch6m di,5m chi s6 ciHi
<16i v6i c6.c sd, ban, ngdnh; UBND c6p huygn, cAp xd.

. e) DAy mpnh c6ng t6c th6ng tin, tuydn truydn vA ccgc g6n v6i n6ng cao
chdt lugng quAn tri vd hdnh chfnh c6ng; n6:ng cao nhfn thfc, tr6ch nhiQm cria
c6c co quan hdnh chinh nhd nu6c, don vi su nghiQp dich vp r:dng, cria cdn b6,
c6ng chirc, vi€n chtic trong thuc thi c6ng vg. Khuy6n khich c6c td chirc, c6 nhAn
tham gia viro ti6n trinh chi cdchvd gi6m s 6t <:hht luqng thuc thri c6ng vU cta c6n
bQ, cdng chirc, vi6n chirc.

" g) Thanh tra, ki6m l;ra, gi6m s6t viQc triiSn khai thgc hi6n c6ng tdc CCHC;
ki6m tra viQc thgc hiQn nhiQm vu, ki cucrng; henh chinh, vdn h6a c6ng sd, vdn
h6a giao titip v6i NhAn d6n cta cdn bQ, .rdng chirc, vi6n chirc,, tai cfuc co quan,
don vf, dia phucrng tr€n dia bdn tinh; gEn viQc th\rc hiQn c6rrg t6c CCHC v6i
cOng t6c thi dua khen thucrng.

h) Daq b6o kinh phi cho viQc thgc hiQn K6 hogch CCIfC cira tinh; huy
dOng c6c ngu6n lgc phpc vr,r cho viQc thgc hii)n c6 hiQu qu6 c6ng tric CCHC.

i) Ddo tao, b6i dudng dQi ngfi c6n bQ, r:6ng chirc, vi6n chrirc be"g c6c hinh
thirc phu hqrp, c6 hiQu qu6. Tdng cudrng b6i du&ng r*rirng ki6n thtrc, k! ndng cAn
thi6t vC CCHC cho dQi 3gfi c6ng chfc ldm r:6ng t6c CCHC nhdm d6p img y€u
cAu tham mlru, hu6ng adn trien khai, theo diii .5ng t6c CCHC cua cdc .o qrr*,
dcrn vi, dia phucmg trong todn tinh.

k) Thpc hiQn c6ng UO tet qud d6nh gi6 Chi sO CCUC cfa c6c co quan, don
vf trong thSng 01 ndm 2023,1dm cdn cri d€ danh gid,x6p loai ciic tap th6, c6
nhdn c6n bQ, c6ng chric, vi6n chfc theo quy ctinh.

2. Cfic s&, ban, nghnh, tlcrn vi sq nglhiQp c6ng l$p thuQc tinh; Uy ban
nhAn dffn c6c huyQn, thi xfl, thinh ph6

a) Cdn ."tr K6 ho4ch cira tinh vd tinh hinh thgc t6 cira co quan, dcm vf, dfa
phuong, cU thC h6a chi ti6u, nhiQm vU tpi K€, hopch ndy thdnh titi tro4ctr CCHC
n1m 2022 cira co quan, clcrn vi; bO tri kinh phi tri6n khai thpc hiQn; x6c dinh 16
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muc ti6u, nhiQm vp trgng tdm, nhirng khdu d(rt ph6, gi6i ph6p chir yi5u phdn cdng
td chirc thyc hiQn- T6 chric thr,rc hiQn c6c nhiQm vg cria UBND tinh giao dim
b6o ch6t lugng, ti6n dQ, thoi gian theo y6u cA,l.

b) Thdnh l4p Ban chi dpo CCHC (do T,hfi trudng s6, ban,"ngdnh tinh, Chil
tich UBND ctip huyQn ldm Trudng ban cht alqo) d6.hi d4o tri,5n khai thgc hiQn
c6c nhi6m vu CCHC cin c6c s0, ban, ngdnh, huy6n, thi x5, thdnh ph6.

c) T6 chric nghi€n cr?u, qu6n triQt, tuyrin truyAn ,rd Chucrng trinh t6ng thti
CCHC nhd nu6c giai dopn 2021-2030 theo Nghi quy€t sd 76AIQ-Cp ngdy
I5l7l202I cria Chinh phri; Chi thi s6 z3lCT-'lTg ngdy 021912021cria Thri tucmg
Chfnh phu; Kt5 hopch sO IS+/KH-UBND ngily 07ll2l2\2l cria UBND tinh dC;
c6n bQ, cdng chirc, vi€n chirc, ngudi ddn vd doanh nghiqp.

d) Ndng cao nhQn thirc, tr6ch nhiQm cira c6n bQ, c6ng chirc, vi6n chric ctdi
vdi c6ng t6c CCHC, ghn vai trd, tr6ch nhiOnr cria ngudi dung dAu c6c co quan,
don vi, dfa phucmg trong t6 chric thuc hign c6c nhiQm vp cdnc d ph?m ui ro
quan, don vf minh php tr6ch.

d) Lay ktit qu6 thgc hiQn nhiQm vu ccHC ld co so d6 d6nh gi6, x6p loai
c1n bQ, c6ng chirc, vi6n chirc vd mric clQ hodn thenh nhiQm vr1 cta ngudi d.mg
ddu, cAp ph6 ctra ngudi dtmg ilAu c6c co quan, don vi, clia phuong.

e) Tdng cudrng cong t6c ki6m ffa, giitms6t, dong thdi tich cgc d6n d6c
viQc tri6n khai thpc -hiQn Kt5 hopch; b6o c6c, k6t quA thr,rc hiQrr v6i UBND tinh
ho{c b6o c6o ctQt xu6t theo y€u cAu cg th6 ctia UBND tinh qua so NQi vg.

g) UBND c6c huy6n, th! x6, thdnh ph6 c6 tr6ch nhi6m hu6ng d6n, ki6m
t|1 dpn c16c viQc td chirc, thgc hiQn c6ng t6c CCHC cria UBM) c6c"e, phodrg,
thi trdn theo quy dinh.

3. SO NQi vtt
a) Hu6ng dAn, don doc, theo ddi, kiiim tra cdc co quan, <tcrn v! c6 li6n

quan thUc hi6n K6 hopch CCHC nhd nu6c rdm2022 dAm b6o.tr6t t,rqng, hiQu
qu6, dirng you cAu, ti6n dQ; t6ng hqp, b6o c6o UBND tinh k6t qu6 thgc hie;.

b) Chy tri, phdi-hQp v6i cdc co quan c6 li6n quan tham muu UBND tinh
ban hdnh kti hoach tri6n khai thgc hi6n x5c dinh Chi sO CCHC 6p dlrng d6i v;i
c6c s6, ban, ngdnh tinh; UBND c6c huyQn, thi xd, thenh ph6 'vd irBND cdc xd,,
phudng, thi tr6n. Kh6o s6t, do luong mirc dQ hdi long cria ngut,i den, til.h;; d6i
v6i sU phuc vp cria c6c co quan hdnh chinh rrhd nu6c; do lucrng mric dQ hdi long
cira ngudi ddn vd cung c6p dich vp gi6o dr,rc ,;6ng lap vd cung c6p dich uu y t6. "

c) Tham muu trinh UBND tinh, Chri tich UBND tinh quytit dinh c6c biQn
ph6p cl6y mpnh c6ng trlc CCHC tr6n dia bdn rinh.

d) cht tri, ph6i hQp v6i cdc co.quan, dcrn vi c6 li6n quan tham muu vd
chiu tr6ch nhi6m tru6c UBND tinh kdt qu6 thgc hiQn c6c mr,.lc ti6u, nhiQm vr,r:
c6ng tdc.chi dpo, didu hdnh; c.iri cdchtO chric bQ m6y hdnh chinh nhd nu6c; cli
c6ch ch6 dQ c6ng vp; phdn c6p quin l;f nha nu6c (eLI.IN) *i ,o ,tri. bQ m6y
hdnh chfnh nhd nu6c, dcrn vi su nghiQp c6ng l0p, vi tri vi6c ldm, qu6n ly c6ng
vu, c6n bQ, c6ng chirc, vi€n chric.
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d) Hy*g d6n c6c sd, ban, ngdnh,vd UBND c6c huy6n, thi xd, thanh ph6
xdy dpg kti hopch CCHC; thuc hien cn6 e9 b6o c6o CCHC dinh kj,, b6o crio ctQt
xu6t theo y6u cdu cira Trung umg, cira tinh vd t6ng hgp brio crio UBND tinh,
BQ, nganh Trung uong theo quy dinh.

e) Chri tri, phdi hQp voi.c 5c co quan, don vi c6 li€n quan triiSn khai c6ng
t6c thdng tin vd tuy6n truydn ue CCHC.

g) To chric b6i duong, tpp hu6n cho c,6n bQ, c6ng chric thgc hiQn c6ng t6c
ccHC c.0'a cfic so, ban, ngdnh, UBND cdc huyQn, thi1e, thenh ph6 vd ugND
cdc xd,, phucrrg, thi trAn tr6n dia ban tinh.

h) Tham muu UBND tinh tO chric t6ng k6t viQc thlrc hiQn Kti hopch
CCHC nhd nu6c cria tinh ndm 2022. Thanr muu UBND tinh khen thucrng ciic
tpp thti, c6 nhdn c6 thdnh tfch xu6t s8c trong thgc hign ccHC.

4. Sfr Tu ph6p

Chir tri, phOi hqtp voi c6c co quan ctr 1i6n quan tham rn1ru vd chlu tr6ch
nhigm tru6c UBND tinh ktit qu6 thgc hiQn ,;6c mpc ti6u, nhiQm vg c6i ;;rh;i6
chti;t"heo ddi, t6ng hqp vi6c trii3n.khai thlrc hiQn nhiQm vp cAi ra.fr tfre ,fr6. Cfrn
tri tri6n khai nhiQm vu tuy6n truydn, ph6 bi€n gi6o dpc ph6p lgpt dtin ngudi d6n,
td chfc.

5. Vin phdng Oy ban nhin d6n tinh
a) Cht tri, phdi hgrp v6i c6c co quan c6 li€n quan tham muu vd chiu trrlch

nhiQm tru6c UBND tinh k6t qu6 thgc hiQl c6c mpc ti6u, nhiQm vp c6i c6ch
TTHC; chri tri, theo d6i, t6ng hgp vi6c tri6n khai thpc hi€n rrhipm vu c6i c6ch
TTHC.

b) Cht tri,.ph6i hqp vdi c6c co quan c6 li€n quan gitip UBND tinh tritin
khai hopt dOng ki6m so6t TTHC tpi c6c s0, ban, ngdLnh tintr,ireND c6c huyQn,
thi x5, thdnh ph6; UBND c6c xd,phucrng, thi fien.

6. SO Thi chfnh

a) chri tri, ph6i hgp. c6c co quan c6 li6n quan tham nruu vd chlu trirch
nhiQm tru6c UBND tinh k6t qu-6 thgc hiQn r:5c mpc ti6u, nhiQm vp c6i c6ch tdi
chinh cdng; phan cap eLNN vd quan ly ngiin s6cir nhd nu6c, q"* ly ,rg c6ng,
phi vd l9 phi' tdi s6n cdng. Chti tri, theo ddi, tdng hgp vigc trien khai thlrc hiQli
nhigm vq ,rd cii c6ch tei chfnh c6ng.

b) Huong d6n c6c co quan, dcrn vi, dia phucrng trong vi6c ldp dg to6n ngdn
.-1.h, qu6n l;i, sri 9!"g vd quytlt to6n kinh phi tt g. hie; cac nhipm vr,r ccHC
d6m b6o theo quy dinh.

c) BO tri kinh phf thgc hiQn c6c nhi6m vr,r CCHC cta tinh theo k6 hoach.
7. S& Th6ng tin vh Truydn th6ng

chir tri, ph:i.l"-p c6c ccr 9!an c6 li6n quan tham muu vd chiu tr6ch nhigm
tru6c UBND tinh ket qua thuc hiQn c6c mric ti6u,. nhiQm up, ,dy dung chfnh
quycn diQn tri, chinh q"yc" t6; prtl" .6p ai-NN-,re pnat thanh ,a ,"i,b?;il:
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chri tri, theo d6i, tong hgp viQc tririn khai th.gc hiQn nhiQm vu v6 x6y dung chinh
quydn diQn tri, chinh qrydr rO.

8. Sfr Khoa hgc vir C6ng nghe

Chig trdch nhiep trudc UBND tinh k5t qu6 thgc hi€n cric mgc ti€u, nhiQm
vu phdn c6p QLNN vd hoat <lQng khoa hgc vd.Ong nghe.

9. SO K6 hoSch vdr DAu tu
Chiu trdch nhiQm tru6c UBND tinh k,5t qu6 thgc hi€n clic mpc ti6u, nhiQm

vu phdn c6p QLNN vd quan ly dAu tu, dAu tr: c6ng, dAu tunu6c ngodi.

10. SO Thi nguy6n vir M6i trudng
ghig trSch nhiep tru6c UBND tinh krlt qui thyc hiQn circ mpc tieu, nhiQm

vp phdn c6p QLNN vd qu6n ly ct6t dai.

11. SO Vin h6ao Th6 thao vdr Du lich
ghig tr6ch nhiep tru6c UBND tinh k(it qui thuc hiQn cdrc muc ti6u, nhiQm

vu phdn c6p QLNN,TA aign ann.

12. S& Gi6o dgc vir Dio t4o

thiu tr6ch nhiQm tru6c UBND tinh k6t qui thpc hiQn c6c nhiQm vr,r ndng
cao ch6t luqng dich vr,r henh chfnh cdng trong linh vgc girio dr,rc vd ddo tpo.

ehOi hqp v6i So NQi vp trong tri6n khai thgc hiQn do lucrng mric dQ hdi
ldng cria ngudi ddn vd cung c6p dfch vu gidc, dpc c6ng l4p.

13. Se Y t6
ghig tt6ch nhiep tru6c UBND tinh k(:t qu6 thgc hiQn c6c mpc ti6u, nhiQm

vp ph6n c6p QLNN,TC khrim bQnh, chta bQnh.

ehOi hqp v6i Scv NQi vp trong tri6n khai thuc hiQn do lluong mfc dQ hdi
ldng cria ngudi ddn v6 cung c6p {ch vU y t6.

14. SO Xiy dgng

chig tr6ch nhiery trudc UBND tinh k6,t qu6 thgc hiQn c6c mpc ti6u, nhiQm

:y^pry: :6p QLNN vd ho4t d0ne dAu tu xe,y img;'kien iJc ow hoach; ph6t
tri6n d6 thi.

15. SO Lao rlQng, Thutrng binh vir Xii hQi

6hiu. tr6ch nhieql tru6c UBND tinh kt5t qui thgc hiQn c6,c mpc ti6u, nhiQm
vp phdn c6p QLfTIN vd quin lf nguoi lao ctQng viQt Nam di ldm viQc o nu6c
ngodi theo hqp rt6ng; an todn, v6 sinh lao d6ng.

16. B6o Hung YGn, Dii ph6t thanh - Truydn Hung y6n

. r x?v dfg chuy€n j\Te, chuyon mpc va ccHC ct€ tang cudrng tuy€n
truy6n c6c n6i dung v€ CCHC nhim ndng cao nhdn thric cria crin-b6, c6ng.h.ir,
vi6n chirc vd Nhdn 

1a" y9 ggng t6c ccAc; ph6t lrierr, bi6u ducrn;'Jdg ;t6ri
hinh tiCn ti6n, nhdn t5 mdi, ddng thoi d6u tranh ch6ng c6c hdnh vi vi pham ph6p
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luQt, c5c hign tuqng ti6u cgc trong tri6n khai, thgc hiQn c6ng t6c CCHC; titip
nhAn f kii5n phan h6i cria cira ngucri ddn, doanh nghiep, cdc co QUffi, t6 chric v-6

thgc hiQn CCHC tr6n dia bdn tinh.

Uy bag nhan dan tinh y6u cdu c5c ccy QUffi, don v!, dia phuong nghiOm tuc
thlrc hiQn Kti hoach niy. Trong qu6 trinh triliSn khai thgc hie;, trcu iO kh6 khan,
vuong miq c6c co quan, don vi, clia phuomg phan anh vO Sd NOi vu tli tdng
hgp, b6o c6o Uy ban nhdn den tinh.fifu

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PH6 CHU TICH

NguySn Duy Hung

llz
Noi nhQn: p/
- B0 NOi vu;
- Vu CCHC-BO Nqi vu;
- Cht tich, c6c Ph6 Cht tich UBND tinh;
- Uy ban MTTQ ViQt Nam tinh;
- C6c Ban Dang tinh;
- C6c sd, ban, nganh tinh;
- UBND c6c huyQn, thi xa, thanh ph6;
- Dai PT-TH Htmg YOn; 86o Hmg Y6n;
- LAnh cl4o VIn phdng UBND tinh;
- Trung tdm Th6ng tin-HQi nghi tinh;
- Trung tem PVHCC&KSTTHC;
- CV: HCqTDT';
- Luu: VT. C\AICNH.



Phụ lục 

 NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số 196 /KH-UBND ngày  24 /12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên) 
 

Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

I Cải cách thể chế 

1 

Thể chế hóa các quy định của 

Hiến pháp, pháp luật về quyền 

con người, quyền công dân, 

quyền và nghĩa vụ của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị xã hội, xã hội - nghề 

nghiệp. 

Sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới văn bản QPPL do 

HĐND và UBND các cấp 

ban hành trong lĩnh vực đất 

đai, tài nguyên, khắc phục 

tình trạng tranh chấp, khiếu 

kiện, tham nhũng, lãng phí, 

đảm bảo công khai minh 

bạch việc quản lý, sử dụng 

đất công; tăng cường giám 

sát, quản lý chặt chẽ, nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất 

giao cho các cộng đồng và 

doanh nghiệp nhà nước. 

Nghị quyết; 

Quyết định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

HĐND, UBND 

cấp huyện 

Sở Tư pháp Năm 2022 

2 

Đổi mới và nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng, ban 

hành văn bản QPPL, đảm bảo 

các văn bản được ban hành kịp 

thời, đúng quy trình, đảm bảo 

tính khả thi, hợp hiến, hợp 

pháp và thống nhất trong hệ 

thống pháp luật 

Tham mưu HĐND, UBND 

tỉnh ban hành văn bản chỉ 

đạo công tác xây dựng văn 

bản QPPL 

Chỉ thị; Kế hoạch; 

Báo cáo; Công văn 
Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 

Thường 

xuyên 

3 

Tăng cường tham vấn ý kiến 

chuyên môn của các hiệp hội, 

chuyên gia, nhà khoa học và 

tham vấn ý kiến rộng rãi của 

người dân, tổ chức và xã hội 

Phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

trong quá trình xin ý kiến 

xây dựng dự thảo văn bản 

QPPL 

Hội thảo; Hội nghị; 

Công văn tham gia ý 

kiến 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan 
Năm 2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

trong quá trình xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị xây dựng dự thảo văn 

bản đúng trình tự, thủ tục và 

đảm bảo chất lượng 

Báo cáo thẩm định 
Các sở, ban, 

ngành tỉnh 
Sở Tư pháp Năm 2022 

4 

Ban hành Kế hoạch và tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch 

kiểm tra, rà soát và hệ thống 

hóa các văn bản QPPL 

Xây dựng, tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL 

Kế hoạch của 

UBND tỉnh 
Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 
Quý I/2022 

Thực hiện tự kiểm tra, kiểm 

tra theo thẩm quyền, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản QPPL 

Báo cáo; Kết luận 

kiểm tra 
Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; HĐND, UBND 

cấp huyện 

Năm 2022 

Kiến nghị, rà soát, sửa đổi, 

bổ sung và hoàn thiện thể 

chế, cơ chế, chính sách phát 

triển mạnh mẽ thị trường 

khoa học và công nghệ gắn 

với xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học và 

công nghệ. 

Kiến nghị Sở Tư pháp 
Các sở, ban, ngành 

tỉnh 
Năm 2022 

Xây dựng và tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh công bố văn 

bản hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực toàn bộ hoặc một phần 

Quyết định của Chủ 

tịch UBND tỉnh 
Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 

Thường 

xuyên 

5 

Thực hiện theo dõi, đôn đốc 

tình hình ban hành văn bản quy 

định chi tiết thi hành văn bản 

QPPL 

Xây dựng văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh về công tác 

theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

Kế hoạch; Công văn Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện 

Quý I/2022 

Đánh giá tình hình ban hành 

văn bản quy định chi tiết, 

công tác tổ chức tập huấn, 

phổ biến pháp luật, tình hình 

Báo cáo công tác 

theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật 

Sở Tư pháp 
Các sở, ban, ngành 

tỉnh 
Năm 2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

tuân thủ pháp luật của cơ 

quan nhà nước và tổ chức, cá 

nhân 

Xử lý kết quả theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật 

Văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, ban 

hành mới văn bản 

QPPL 

Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện 

Khi phát sinh 

vấn đề 

II Cải cách thủ tục hành chính 

1 

Công bố, phê duyệt kịp thời 

TTHC và quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh 

Hoàn thiện thể chế các quy 

định về công bố, phê duyệt 

TTHC và quy trình nội bộ 

giải quyết TTHC của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh 

Văn bản QPPL quy 

định về công bố, 

phê duyệt TTHC và 

quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 
Quý II/2022 

Hướng dẫn nghiệp vụ đề 

nghị công bố TTHC và quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC 

đối với các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh 

Hội nghị tập huấn 

hoặc Công văn 

hướng dẫn 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 
Quý II/2022 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh 

Quyết định công bố TTHC 

và phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết các TTHC thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

Dự thảo quyết định 

công bố TTHC và 

phê duyệt quy trình 

nội bộ giải quyết các 

TTHC thuộc phạm 

vi chức năng quản 

lý 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Thường 

xuyên 

Đôn đốc các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh trình 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết 

định công bố TTHC và phê 

duyệt quy trình nội bộ giải 

Công văn đôn đốc 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 

Thường 

xuyên 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

quyết các TTHC thuộc phạm 

vi chức năng quản lý 

Kiểm soát chất lượng dự thảo 

Quyết định công bố TTHC và 

phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết các TTHC thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của các 

cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh 

Công văn kiểm soát 

chất lượng 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 

Thường 

xuyên 

Trực tiếp hướng dẫn, trao đổi 

nghiệp vụ xây dựng dự thảo 

Quyết định công bố TTHC và 

phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết các TTHC thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của các 

cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh 

Trao đổi, thảo luận 

tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trực tiếp 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 

Thường 

xuyên 

2 

Bảo đảm thực hiện công khai 

kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy 

định về TTHC để tạo điều kiện 

thuận lợi cho cá nhân, tổ chức 

tiếp cận, thực hiện và giám sát 

việc thực hiện TTHC 

Hoàn thiện thể chế các quy 

định về công khai TTHC 

Văn bản QPPL quy 

định về công khai 

TTHC 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Quý II/2022 

Thực hiện công khai kịp thời, 

đầy đủ, cụ thể các quy định 

về TTHC trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về TTHC 

Các TTHC được 

công khai đầy đủ, 

kịp thời, đúng quy 

định trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về 

TTHC 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các cá nhân, tổ chức 

có liên quan 

Thường 

xuyên 

Thực hiện công khai kịp thời, 

đầy đủ, cụ thể các quy định 

về TTHC tại Bộ phận một 

cửa các cấp 

Các TTHC được 

công khai đầy đủ, 

kịp thời, đúng quy 

định tại Bộ phận 

một cửa các cấp 

Trung tâm Phục 

vụ HCC và 

Kiểm soát 

TTHC tỉnh; 

UBND cấp 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Thường 

xuyên 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

huyện, cấp xã 

3 

Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn 

giản hóa các TTHC (cắt giảm 

thời gian, thành phần hồ sơ, 

yêu cầu điều kiện các TTHC 

đang là rào cản, tốn kém chi 

phí người dân, doanh 

nghiệp,...). 

Hoàn thiện thể chế các quy 

định về rà soát, đánh giá 

TTHC 

Văn bản QPPL quy 

định về rà soát, đánh 

giá TTHC 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 
Quý II/2022 

Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch rà soát, đơn 

giản hóa TTHC của tỉnh; 

giúp UBND tỉnh tổ chức 

thực hiện Kế hoạch 

Kế hoạch rà soát, 

đánh giá TTHC của 

tỉnh được ban hành; 

Văn bản đôn đốc, 

hướng dẫn rà soát, 

đánh giá TTHC 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh 
Quý I/2022 

Thực hiện rà soát, đánh giá 

TTHC 

Kế hoạch Rà soát, 

đánh giá TTHC tại 

cơ quan, đơn vị; 

phương án đơn giản 

hóa TTHC được 

Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt thông qua 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh được 

giao nhiệm vụ 

theo Kế hoạch 

Văn phòng UBND 

tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh có liên 

quan; UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Theo thời 

hạn tại Kế 

hoạch của 

UBND tỉnh 

4 

Kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột 

xuất và chuyên đề công tác 

kiểm soát TTHC. 

Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC 

Kế hoạch kiểm tra 

việc thực hiện công 

tác kiểm soát TTHC 

của tỉnh được ban 

hành 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
 Quý I/2022 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch 

kiểm tra 

Hoạt động kiểm tra 

được thực hiện theo 

Kế hoạch 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh có liên quan; 

UBND cấp huyện, 

cấp xã 

Theo thời 

hạn tại Kế 

hoạch của 

UBND tỉnh 

5 

Quy định rõ trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị đối với việc thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan đến cải 

cách TTHC, kiểm soát TTHC. 

Hoàn thiện thể chế các quy 

định về trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị đối với việc thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan đến 

Văn bản QPPL hoặc 

văn bản hành chính 

quy định về trách 

nhiệm của người 

đứng đầu các cơ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện; cấp xã 

Quý II/2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

cải cách TTHC, kiểm soát 

TTHC 

quan, đơn vị đối với 

việc thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan 

đến cải cách TTHC, 

kiểm soát TTHC 

6 

Triển khai có hiệu quả việc tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính, TTHC; quyết 

liệt phê bình, kiểm điểm cơ 

quan, đơn vị; người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị không giải 

quyết dứt điểm phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức. 

Hoàn thiện thể chế các quy 

định về tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành 

chính, thủ tục hành chính 

Văn bản QPPL hoặc 

văn bản hành chính 

quy định về tiếp 

nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về 

quy định hành 

chính, thủ tục hành 

chính 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện; cấp xã 

Quý II/2022 

Tổ chức tiếp nhận và chuyển 

xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính, thủ tục hành 

chính 

Phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức 

về quy định hành 

chính, thủ tục hành 

chính được tiếp 

nhận và chuyển xử 

lý. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Cá nhân, tổ chức có 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính, TTHC 

Phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức 

về quy định hành 

chính, TTHC được 

xử lý 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Cá nhân, tổ chức có 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Đôn đốc việc xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính, 

TTHC 

Công văn đôn đốc 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Thường 

xuyên 

Tham mưu UBND tỉnh phê Công văn phê bình, Văn phòng Các sở, ban, ngành Thường 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

bình, kiểm điểm cơ quan, 

đơn vị; người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị không giải 

quyết dứt điểm phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức 

kiểm điểm UBND tỉnh tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã 

xuyên 

7 

Triển khai có hiệu quả Đề 

án đổi mới thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC 

theo quy định tại Quyết định 

số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch 

số 131/KH-UBND ngày 

16/8/2021 của UBND tỉnh 

Các nhiệm vụ theo 

Kế hoạch được thực 

hiện và hoàn thành 

đúng tiến độ đề ra 

Văn phòng 

UBND tỉnh; các 

sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Cá nhân, tổ chức có 

liên quan 

Thường 

xuyên  

8 

Triển khai thực hiện TTHC 

trên môi trường điện tử dựa 

trên dữ liệu số 

Rà soát, lập danh mục TTHC 

đủ điều kiện thực hiện trên 

môi trường điện tử trình Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt 

Các quyết định của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục 

TTHC đủ điều kiện 

thực hiện trên môi 

trường điện tử 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

 

Quý II/2022 

và thường 

xuyên trong 

các năm tiếp 

theo 

Xây dựng quy trình điện tử 

giải quyết TTHC; kiểm thử 

quy trình, đưa vào vận hành 

chính thức trên Cổng dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử tỉnh đảm bảo 

tích hợp, kết nối với Cổng 

dịch vụ công quốc gia 

Quy trình điện tử 

giải quyết TTHC 

được vận hành 

chính thức trên 

Cổng dịch vụ công 

và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử 

tỉnh có tích hợp, kết 

nối với Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Quý IV/2022 

và thường 

xuyên trong 

các năm tiếp 

theo 

Tham mưu, giúp UBND tỉnh Kế hoạch số hóa của Văn phòng Các sở, ban, ngành Quý I/2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

ban hành và triển khai thực 

hiện Kế hoạch số hóa hồ sơ 

giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC; mẫu đơn, tờ khai, kết 

quả giải quyết 

TTHC, tạo điều kiện nâng 

cao hiệu quả giải quyết 

TTHC trên môi trường điện 

tử. 

UBND tỉnh  UBND tỉnh tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Các nhiệm vụ theo 

Kế hoạch được thực 

hiện và hoàn thành 

đúng tiến độ đề ra 

Văn phòng 

UBND tỉnh; các 

sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã. 

Cá nhân, tổ chức có 

liên quan 

Từ Quý 

II/2022 đến 

hết Quý 

IV/2025 

9 

Rà soát, tái cấu trúc quy trình 

gắn với phân cấp, phân quyền 

trong giải quyết TTHC 

Thực hiện rà soát, tái cấu 

trúc quy trình gắn với phân 

cấp, phân quyền trong giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

Quy trình giải quyết 

TTHC được tái cấu 

trúc; phương án 

phân cấp phân 

quyền được phê 

duyệt; các quy định 

về TTHC tại văn 

bản QPPL được 

điều chỉnh 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

 

Thường 

xuyên 

10 

Công khai tiến độ, kết quả giải 

quyết hồ sơ TTHC trên Cổng 

dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử tỉnh 

có tích hợp, cung cấp, đồng bộ 

thông tin lên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia 

Nâng cấp Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử tỉnh đảm bảo 

các tính năng về công khai 

tiến độ, kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC có tích hợp, cung 

cấp, đồng bộ thông tin lên 

Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia. 

Cổng Dịch vụ công 

và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử 

tỉnh được nâng cấp, 

phát triển đáp ứng 

yêu cầu 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

Cá nhân, tổ chức có 

liên quan 
Quý II/2022 

11 

Tăng cường trách nhiệm phối 

hợp giữa các cơ quan có thẩm 

quyền; trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 

Tham mưu UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh quán triệt, 

chỉ đạo về trách nhiệm phối 

hợp giữa các cơ quan có 

Công văn; Chỉ thị 

của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã; cơ 

quan, đơn vị có liên 

Thường 

xuyên 



 9 

Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

địa phương trong giải quyết 

TTHC cho tổ chức và cá nhân. 

Thực hiện việc xin lỗi cá nhân, 

doanh nghiệp, tổ chức đối với 

các trường hợp hồ sơ trễ hẹn 

do lỗi của cơ quan hành chính 

nhà nước và giải trình lý do 

thẩm quyền; trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong giải 

quyết TTHC cho tổ chức và 

cá nhân. Thực hiện việc xin 

lỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ 

chức đối với các trường hợp 

hồ sơ trễ hẹn do lỗi của cơ 

quan hành chính nhà nước và 

giải trình lý do 

quan 

12 

Cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 đối với các 

TTHC (thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cấp chính quyền 

trên địa bàn tỉnh) đủ điều kiện 

trên Cổng Dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh đảm bảo tích hợp trên 

Cổng Dịch vụ Quốc gia 

Phê duyệt và triển khai cung 

cấp đảm bảo tối thiểu 90% 

TTHC (thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh) đủ 

điều kiện lên trực tuyến mức 

độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử tỉnh và tích 

hợp tối thiểu 70% dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ Quốc gia 

90% TTHC (thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của các cấp 

chính quyền trên địa 

bàn tỉnh) đủ điều 

kiện được cung cấp 

lên trực tuyến mức 

độ 3, 4 trên Cổng 

Dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một 

cửa điện tử tỉnh, 

trong đó tích hợp tối 

thiểu 70% dịch vụ 

công trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ Quốc 

gia 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã; cơ 

quan, đơn vị khác có 

liên quan. 

Quý IV/2022 

và thường 

xuyên 

13 

Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công 

và Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến, tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng 

Nâng cấp Cổng Dịch vụ công 

và Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh đáp ứng yêu cầu cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến 

Cổng Dịch vụ công 

và Hệ thống một cửa 

điện tử tỉnh được 

nâng cấp, phát triển 

đáp ứng yêu cầu 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã; Cơ 

quan, đơn vị khác có 

liên quan 

Quý III/2022 

và thường 

xuyên 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

Dịch vụ công Quốc gia và các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành của Bộ, 

ngành thực hiện tại địa phương 

và tại Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử 

14 

Xây dựng trình tự, thủ tục, thời 

hạn, thẩm quyền giải quyết đối 

với những quy định hành chính 

không phải là TTHC tại các cơ 

quan hành chính nhà nước 

Rà soát, sửa đổi, ban hành 

Quy định cụ thể về trình tự, 

thủ tục, thời hạn, thẩm quyền 

đối với các hồ sơ đề nghị giải 

quyết theo thẩm quyền chưa 

được công bố trong danh 

mục TTHC của đơn vị theo 

hướng đơn giản hóa hồ sơ và 

thời gian ngắn nhất, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân 

và tổ chức 

Quyết định ban hành 

Quy định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Cơ quan, đơn vị khác 

có liên quan 
Năm 2022 

III Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

1 

Tiếp tục tổ chức kiện toàn và 

sắp xếp bộ máy các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

và các tổ chức hành chính 

thuộc UBND cấp huyện bảo 

đảm theo quy định 

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của các cơ quan chuyên  môn 

thuộc UBND tỉnh theo 

hướng dẫn của bộ, ngành 

Trung ương 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Khi có văn 

bản hướng 

dẫn của bộ, 

ngành Trung 

ương 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

Sắp xếp tổ chức bộ máy và 

kiện toàn chức năng, nhiệm 

vụ của các các phòng chuyên 

môn đảm bảo đúng quy định 

Quyết định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Khi có văn 

bản hướng 

dẫn của bộ, 

ngành Trung 

ương 

Thực hiện đúng quy định về 

cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp 

phòng thuộc cơ quan, đơn vị, 

địa phương 

Quyết định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Nội vụ 
Thường 

xuyên 

Tiếp tục thực hiện Đề án 

giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

nhân sự và tài chính đối với 

các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở chất 

lượng cao, trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên 

Công văn, Báo cáo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Tài 

chính; UBND 

cấp huyện 

Sở Nội vụ Năm 2022 

2 

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ 

máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức 

phù hợp với vị trí việc làm theo 

quy định 

Tiếp tục  triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung 

ương Khoá XII về việc tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức, 

quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công 

lập và triển khai Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP  của 

Chính phủ 

Chương trình, Kế 

hoạch 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

3 Tiếp tục thực hiện chính sách Thực hiện đúng quy định về Quyết định Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành Thường 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

tinh giản biên chế theo tinh 

thần các Nghị quyết: số 18-

NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội 

nghị lần thứ sáu BCH Trung 

ương Đảng khóa XII 

biên chế công chức và số 

lượng người làm việc hưởng 

lương từ NSNN trong các cơ 

quan hành chính và các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

xuyên 

Thực hiện Đề án tinh giản 

biên chế và chuyển đổi cơ 

chế trả lương đối với đôị ngũ 

viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập tỉnh Hưng 

Yên, giai đoạn 2022-2025 

Quyết định Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

4 

Triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 99/NQ-CP ngày 

24/6/2020 của Chính phủ về 

đẩy mạnh phân cấp quản lý 

nhà nước theo ngành, lĩnh vực 

trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh 

phân cấp, ủy quyền cho các cơ 

quan, đơn vị thực hiện một số 

nhiệm vụ, quyền hạn của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh thực 

hiện các nhiệm vụ phân cấp 

quản lý do Chính phủ, Bộ, 

ngành chủ quản giao 

Quyết định 
Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Khi có nhiệm 

vụ giao phân 

cấp quản lý 

từ Bộ, ngành 

chủ quản 

Thực hiện các quy định về 

phân cấp quản lý do cấp trên 

ban hành 

Quyết định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên 

Thực hiện kiểm tra, đánh giá 

định kỳ đối với các nhiệm vụ 

quản lý nhà nước được phân 

cấp 

Báo cáo, Kết luận 

kiểm tra 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh đầu 

mối tham mưu 

nhiệm vụ phân 

cấp; UBND cấp 

huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên 

5 

Thường xuyên kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của 

Trung ương, của tỉnh về công 

tác tổ chức bộ máy, biên chế 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Công văn; Kế hoạch 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 
Báo cáo kết quả kiểm tra 

Báo cáo, Biên bản 

kiểm tra 

Xử lý hoặc kiến nghị cấp có Báo cáo, Kết luận 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

thẩm quyền xử lý các vấn đề 

phát hiện sau kiểm tra 

kiểm tra 

IV Cải cách chế độ công vụ 

1 

Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức các 

cấp, các ngành theo vị trí việc 

làm, khung năng lực, bảo đảm 

đúng người, đúng việc, giảm số 

lượng, nâng cao chất lượng, 

hợp lý về cơ cấu 

Rà soát, đánh giá, bổ sung 

hoàn thiện các chỉ tiêu về vị 

trí việc làm, khung năng lực 

Đề án vị trí việc làm 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND cấp 

huyện  

Sở Nội vụ 

Khi có 

hướng dẫn 

của bộ, 

ngành trung 

ương 

2 

Đổi mới phương pháp, quy 

trình đánh giá, phân loại cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Hoàn thiện quy định về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong hoạt động công vụ; 

xây dựng và ban hành quy định 

về thẩm quyền, trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức trong công tác cán bộ 

và quản lý cán bộ 

Rà soát, đánh giá lại phương 

pháp, quy trình hiện tại, nêu 

ra những tồn tại, vướng mắc 

Văn bản triển khai Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp huyện 

Thường 

xuyên 

3 

Đổi mới nội dung, phương 

pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực, kỹ năng và phẩm 

chất cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức gắn với vị trí 

việc làm. Thay đổi phương 

pháp, hình thức tổ chức các lớp 

đào tạo ngắn hạn, chuyên đề 

theo xu hướng hiện đại, trực 

Xây dựng Kế hoạch, tổ chức 

các lớp bồi dưỡng theo Kế 

hoạch đề ra 

Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên 

chức của tỉnh năm 

2022 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Quý I/2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

tuyến, tăng cường trải nghiệm 

thực tế. Nâng cao năng lực, 

trình độ ngoại ngữ của cán bộ, 

công chức, viên chức, nhất là 

cấp lãnh đạo, quản lý tại các cơ 

quan, đơn vị có hợp tác, làm 

việc với đối tác quốc tế, doanh 

nghiệp nước ngoài 

4 

Đẩy mạnh việc ứng dụng 

CNTT vào các hoạt động thực 

thi công vụ như: Triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin 

vào quản lý công chức, viên 

chức; trong các kỳ thi tuyển, 

nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức nhằm nâng cao chất 

lượng, bảo đảm khách quan, 

công bằng và góp phần phòng, 

chống tiêu cực 

Triển khai thi nâng ngạch 

công chức lên ngạch chuyên 

viên và kỳ thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên 

chức hành chính lên cán sự 

và tương đương, chuyên viên 

và tương đương 

Các văn bản triển 

khai kỳ thi 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Quý I/2022 

Triển khai thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giáo 

viên THPT từ hạng III lên 

hạng II 

Các văn bản triển 

khai kỳ thi 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Quý I/2022 

Xây dựng Đề án tổ chức 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức (tổ chức kỳ 

thi hoặc xét) 

Đề án Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Quý II/2022 

5 

Thường xuyên thanh tra, kiểm 

tra công tác tuyển dụng, bổ 

nhiệm và sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức; tình hình chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; xử lý nghiêm tình trạng 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 

trục lợi cá nhân; kịp thời phát 

Tổ chức thành lập Đoàn 

thanh tra, kiểm tra trên địa 

bàn tỉnh 

Kế hoạch, báo cáo, 

kết luận 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện, cấp xã 

 

Thường 

xuyên 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

hiện, xử lý nghiêm minh những 

tổ chức, cá nhân sai phạm 

6 

Xây dựng và hoàn thiện quy 

định về điều kiện, tiêu chuẩn, 

quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại lãnh đạo quản lý cấp 

phòng thuộc các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp huyện và 

tương đương 

Ban hành Quyết định thay 

thế Quyết định số 

06/2015/QĐ-UBND ngày 

09/3/2015 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về phân 

cấp, công tác tổ chức, cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh 

Hưng Yên; Quyết định sửa 

đổi Quyết định số 

09/2013/QĐ-UBND ngày 

19/8/2013 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế quy 

hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, từ chức, miễn nhiệm, 

điều động và luân chuyển đối 

với công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý diện Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh 

quản lý và các sở, ban, ngành 

quản lý 

Quyết định Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

 

Qúy II/2022 

7 

Thực hiện quản lý, sử dụng và 

khai thác phần mềm quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức 

Ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng và khai thác phần mềm 

quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức 

Quy chế Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Qúy IV/2022 

V Cải cách tài chính công 

1 

Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn 

đầu tư công 

Kiểm tra, theo dõi, ban hành 

văn bản đôn đốc thực hiện; 

tháo gỡ khó khăn trong giải 

ngân vốn 

Công văn, Kế 

hoạch, … 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sở Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Thường 

xuyên 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

2 

Thực hiện các nhiệm vụ về cổ 

phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước khi có Quyết định cổ 

phần hóa của cấp có thẩm 

quyền; tái  cơ  cấu  doanh  

nghiệp nhà nước và đổi mới cơ 

chế quản lý vốn nhà nước đầu 

tư tại doanh nghiệp 

Rà soát, đánh giá cơ cấu 

doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh 

Công văn, Kế 

hoạch, Quyết định, 

… 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sở Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Khi có chủ 

trương của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

3 

Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công lập theo cơ chế thị 

trường, thúc đẩy xã hội hóa 

Ban hành các chính sách 

khuyến khích thành lập đơn 

vị sự nghiệp ngoài công lập 

(giáo dục và đào tạo, y tế, 

khoa học và công nghệ); 

chuyển đổi các đơn vị sự 

nghiệp công lập sang mô 

hình tự  

chủ hoàn toàn cả về chi đầu 

tư, chi thường xuyên 

Công văn, Kế 

hoạch, Nghị quyết, 

Quyết định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; Sở Tài chính và 

các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Năm 2022 

4 

Ban hành hoặc sửa đổi, bổ 

sung danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc phạm vi quản 

lý của địa phương 

Rà soát, xây dựng; gửi lấy ý 

kiến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan; trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy 

định 

Nghị quyết, Quyết 

định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Sở Tài chính; Sở Nội 

vụ và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Năm 2022 

5 

Ban hành hoặc sửa đổi, bổ 

sung định mức kinh tế - kỹ 

thuật, định mức chi phí làm cơ 

sở ban hành đơn giá, giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật về giá và 

quy định của pháp luật khác có 

Rà soát, xây dựng; gửi lấy ý 

kiến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan; trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy 

định 

Nghị quyết, Quyết 

định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Sở Tài chính; Sở Nội 

vụ và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Năm 2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

liên quan 

6 

Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà 

nước; cơ chế giám sát, đánh 

giá, kiểm định chất lượng và 

quy chế kiểm  tra,  nghiệm  thu  

dịch  vụ  sự  nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của địa 

phương; hiệu quả hoạt động 

của đơn vị sự nghiệp công 

(Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ) 

Rà soát, xây dựng; gửi lấy ý 

kiến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan; trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy 

định 

Nghị quyết, Quyết 

định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Sở Tài chính; Sở Nội 

vụ và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Năm 2022 

7 

Chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế 

cấp phát bình quân sang cơ chế 

Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm 

vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công căn cứ vào chất lượng 

đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công; tạo sự 

cạnh tranh bình đẳng trong 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công, nâng cao chất lượng và 

đa dạng hóa dịch vụ sự nghiệp 

công (Nghị định 32/2019/NĐ-

CP ngày 10/04/2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

Rà soát, xây dựng; gửi lấy ý 

kiến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan; trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy 

định 

Nghị quyết, Quyết 

định 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh 

Sở Tài chính; Sở Nội 

vụ và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Năm 2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường 

xuyên; phê duyệt giá dịch vụ 

của các loại hình ...) 

8 

Ban hành đầy đủ các văn bản 

thuộc thẩm quyền của tỉnh về 

quản lý, sử dụng tài sản công; 

kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về quản lý tài sản công 

Rà soát các quy định của 

Trung ương, tham mưu 

UBND tỉnh về công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công; xây 

dựng Kế hoạch và kiểm tra 

thường xuyên việc triển khai 

các quy định tại các đơn vị 

Nghị quyết, Quyết 

định, Kế hoạch 

Sở Tài chính và 

các sở, ngành, 

đơn vị theo 

phân cấp 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Năm 2022 

9 

Công khai tài chính (Công khai 

dự toán ngân sách 2022; công 

khai số liệu và thuyết minh 

tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước (quý, 6 

tháng, năm); công khai quyết 

toán ngân sách nhà nước 

2021…) 

Thực hiện đăng tải trên 

Cổng/Trang thông tin điện 

tử, các phương tiện thông tin 

đại chúng các văn bản, báo 

cáo kết quả thực hiện được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Nghị quyết, Quyết 

định, tin đăng tải 
Sở Tài chính 

Sở Kế hoạch Đầu tư, 

KBNN tỉnh, Cục 

Thuế, UBND cấp 

huyện, cấp xã và các 

đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 

VI Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

1 

Đảm bảo tích hợp dữ liệu của 

tỉnh để thực hiện khai thác các 

hệ thống thông tin dùng chung; 

đảm bảo hạ tầng mạng nội bộ, 

mạng diện rộng hoạt động liên 

tục, ổn định; ứng dụng CNTT 

của ngành, lĩnh vực 

Duy trì Trung tâm dữ liệu 

hoạt động ổn định; xây dựng, 

hoàn thành triển khai các ứng 

dụng CNTT 

Báo cáo; hệ thống 

dữ liệu 

 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Thường 

xuyên 

2 

Giao ban trực tuyến giữa 

UBND tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố 

Duy trì mạng WAN ổn định; 

đường truyền phòng họp giao 

ban trực tuyến  

Báo cáo; đường 

truyền 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Văn phòng UBND 

tỉnh, UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

3 Đảm bảo hoạt động của các Hệ Duy trì, bảo trì, nâng cấp các Báo cáo; đường Văn phòng Các sở, ban, ngành Thường 



 19 

Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

thống thông tin dùng chung 

của tỉnh (Hệ thống dịch vụ 

công và một cửa điện tử tỉnh; 

Hệ thống quản lý văn bản;….). 

HTTT dùng chung đảm bảo 

hoạt động ổn định 

truyền UBND tỉnh; Sở 

Thông tin và 

Truyền thông; 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh được 

giao quản lý, 

vận hành hệ 

thống thông tin 

tỉnh và UBND cấp 

huyện, cấp xã 

xuyên 

4 

Tích hợp một số cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành với trục kết nối 

liên thông tỉnh 

Rà soát các cơ sở dữ liệu cần 

kết nối, thực hiện các kết nối 
Dữ liệu được kết nối 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

các cơ quan đơn 

vị được giao 

quản lý, vận 

hành hệ thống 

thông tin 

Các cơ quan đơn vị 

liên quan 

Khi có yêu 

cầu của các 

đơn vị 

5 

Đánh giá an toàn thông tin 

mạng tại các cơ quan nhà nước 

tỉnh Hưng Yên 

Rà soát, kiểm tra theo các 

tiêu chuẩn an toàn thông tin 

mạng 

Báo cáo 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

6 
Đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin mạng 

Thực hiện rà soát thường 

xuyên trên hệ thống giám sát 

SOC, áp dụng, nâng cấp Hệ 

thống an ninh thông tin 

mạng, khắc phục kịp thời các 

phát sinh 

Hệ thống đảm bảo 

an toàn an ninh 

mạng; báo cáo 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

7 

Đảm bảo cung cấp đầy đủ 

thông tin theo Nghị định 

43/2011 của Chính phủ trên 

Công thông tin điện tử của tỉnh 

và sở, ngành, UBND cấp 

huyện 

Rà soát, đôn đốc việc cung 

cấp thông tin 

Báo cáo; công văn 

đôn đốc; dữ liệu 

thông tin 

Văn phòng 

UBND tỉnh; Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

8 Hoàn thiện, đưa vào quản lý, Hoàn thiện các tính năng Hệ thống thông tin Văn phòng Các sở, ban, ngành Quý I/2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

vận hành Hệ thống thông tin 

báo cáo tỉnh Hưng Yên có tích 

hợp với Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ 

nhập liệu, duyệt, gửi các báo 

cáo trên Hệ thống thông tin 

báo cáo tỉnh Hưng Yên; tích 

hợp, kết nối với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ 

báo cáo tỉnh Hưng 

Yên được hoàn 

thiện, đưa vào vận 

hành đảm bảo tính 

năng kết nối với Hệ 

thống thông tin báo 

cáo Chính phủ 

UBND tỉnh 

 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã; cơ 

quan, đơn vị khác có 

liên quan 

9 

Sử dụng hiệu quả Hệ thống 

thông tin phục vụ họp, theo dõi 

thực hiện nhiệm vụ do UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND giao và 

các ứng dụng điều hành của 

Lãnh đạo tỉnh dựa trên dữ liệu 

số (IOC) tích hợp với Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Hưng 

Yên và Hệ thống Thông tin 

báo cáo quốc gia, Trung tâm 

Thông tin, chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

Xây dựng, hoàn thiện, đưa 

vào quản lý, vận hành các hệ 

thống đảm bảo kết nối với 

các hệ thống của Chính phủ 

Các hệ thống được 

hoàn thiện đưa vào 

vận hành chính thức 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện, cấp xã; cơ 

quan, đơn vị khác có 

liên quan 

Quý II/2022 

10 

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy 

còn tồn đọng và tạo lập cơ sở 

dữ liệu hồ sơ, tài liệu giấy đã 

được chỉnh lý hoàn chỉnh tại 

các cơ quan, đơn vị 

Thực hiện hoạt động chỉnh lý 

(thu thập, phân loại, sắp xếp, 

biên mục, …) xây dựng kế 

hoạch số hóa, nhập thông tin 

Hồ sơ, tài liệu hoàn 

chỉnh có thời hạn 

bảo quản cụ thể và 

vĩnh viễn; Kế hoạch 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, đơn vị sự 

nghiệp; doanh nghiệp 

Nhà nước thuộc tỉnh; 

cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn 

tỉnh; UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

11 

Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

tại Lưu trữ cơ quan, bảo đảm 

xác thực, an toàn, bảo mật 

Xây dựng hệ thống bảo mật 
Kho lưu trữ điện tử 

cơ quan 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh, đơn vị sự 

nghiệp; doanh nghiệp 

Năm 2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

thông tin, tổ chức sử dụng hiệu 

quả tài liệu điện tử hình thành 

trong quá trình hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức 

Nhà nước thuộc tỉnh; 

cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn 

tỉnh; UBND cấp 

huyện 

12 

Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử 

tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh 

Thu nộp, bảo quản tài liệu 

điện tử  

Hệ thống quản lý cơ 

sở dữ liệu tài liệu 

lưu trữ điện tử của 

tỉnh  

Sở Nội vụ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; các sở, 

ban, ngành tỉnh, đơn 

vị sự nghiệp; doanh 

nghiệp Nhà nước 

thuộc tỉnh; cơ quan 

Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh; UBND 

cấp huyện 

Năm 2022 

13 

Số hóa tài liệu lưu trữ không ở 

dạng điện tử tại Lưu trữ lịch 

sử, biên mục dữ liệu đặc tả đáp 

ứng yêu cầu phục vụ độc giả 

sử dụng tài liệu lưu trữ trực 

tuyến ở mức độ 4 

Scan, nhập thông tin vào 

phần mềm lưu trữ 

Dữ liệu tại kho lưu 

trữ điện tử 

Sở Nội vụ 

(Trung tâm lưu 

trữ lịch sử tỉnh) 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

VII Công tác chỉ đạo, điều hành 

1 

Chỉ đạo quyết liệt việc triển khai 

thực hiện đầy đủ các nội dung, 

nhiệm vụ CCHC nhà nước theo 

Chương trình tổng thể CCHC 

nhà nước của Chính phủ và của 

các Bộ, ngành Trung ương giai 

đoạn 2021 - 2030, của tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. 

Xây dựng các văn bản chỉ 

đạo, điều hành thực hiện các 

nhiệm vụ CCHC 

Chỉ thị, Kế hoạch Sở Nội vụ 
Các sở, ngành  

đầu mối 

Thường 

xuyên 

Thực hiện chấn chỉnh, quy 

trách nhiệm khi phát hiện tồn 

tại, hạn chế 

Công văn chấn 

chỉnh, đánh giá 

trách nhiệm 

Sở Nội vụ 
Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 



 22 

Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

2 

Tiếp tục triển khai theo dõi, 

đánh giá, xác định và công bố 

Chỉ số Cải cách hành chính 

hàng năm của các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn. 

Xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện xác định Chỉ 

số CCHC áp dụng đối với 

các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND cấp huyện, cấp xã 

Kế hoạch Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện 

Quý I/2022 

Sửa đổi Quy định, Bộ tiêu 

chí đánh giá CCHC các cấp 

Quyết định ban 

hành 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện 

Quý I/2022 

Tổ chức xác định mức độ hài 

lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 

Kế hoạch triển khai; 

Công văn hướng 

dẫn lấy mẫu điều 

tra; Hợp đồng điều 

tra; Quyết định công 

bố kết quả 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện; đơn vị có đủ 

điều kiện thực hiện 

hợp đồng đi điều tra 

Quý III, 

IV/2022 

Tổ chức, triển khai công tác 

tự đánh giá chấm điểm Chỉ 

số CCHC 

Hướng dẫn tự đánh 

giá; Báo cáo tự đánh 

giá của các cơ quan, 

đơn vị 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện 

Tháng 11 

hàng năm 

Tổ chức thẩm định, tổng hợp 

kết quả xác định 

Quyết định thành lập 

Tổ thẩm định; Thông 

báo phân công nhiệm 

vụ Tổ thẩm định; 

Quyết định công bố 

Chỉ số CCHC 

Sở Nội vụ 
Các sở, ngành 

 đầu mối 

Tháng 12 

hàng năm 

Thực hiện đo lường mức độ 

hài lòng của người dân về 

cung cấp dịch vụ y tế, giáo 

dục công lập 

Kế hoạch; Quyết 

định của UBND 

tỉnh; Hướng dẫn 

 

Sở Nội vụ 

 

Sở Y tế, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Quý III, 

IV/2022 

3 
Tiếp tục ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động quản 

Tổ chức các cuộc họp giao 

ban trực tuyến giữa UBND 

Cuộc họp, dữ liệu, 

đường truyền 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

Thường 

xuyên 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

lý công tác CCHC; duy trì, 

phát triển và sử dụng có hiệu 

quả Hệ thống phần mềm chấm 

điểm chỉ số CCHC đối với các 

sở, ban, ngành; UBND cấp 

huyện, cấp xã. 

 

tỉnh với các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp huyện, 

cấp xã 

huyện 

Xây dựng, nâng cấp phần 

mềm chấm điểm chỉ số 

CCHC 

Phần mềm, dữ liệu, 

đường truyền 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

4 

Tăng cường công tác truyên 

truyền về cải cách hành chính 

bằng các hình thức thiết thực, 

phong phú, đa dạng, hiệu quả. 

Xây dựng các chương trình, 

kế hoạch tuyên truyền 

Chương trình; Kế 

hoạch 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện; Báo Hưng 

Yên, Đài Phát thanh - 

Truyền hình Hưng 

Yên; các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

01/2022 

Tọa đàm, trao đổi nội dung 

về CCHC 
Cuộc tọa đàm Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 

huyện; Báo Hưng 

Yên, Đài Phát thanh - 

Truyền hình Hưng 

Yên; các đơn vị có 

liên quan 

Quý III/2022 

Tập huấn, nâng cao nghiệp 

vụ công tác CCHC cho cán 

bộ, công chức, viên chức 

Kế hoạch; các lớp 

tập huấn 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Quý II, 

III/2022 

Phát triển các hình thức 

tuyên truyền 

Tin bài, phóng sự, tờ 

rơi, pano, áp phích 

Sở Nội vụ; Báo 

Hưng Yên; Đài 

Phát thanh - 

Truyền hình 

Hưng Yên 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Thường 

xuyên 

Xây dựng, duy trì chuyên 

Trang thông tin về CCHC 

Trang thông tin; dữ 

liệu 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND cấp 
Năm 2022 
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Stt Nhiệm vụ Hoạt động 
Kết quả/  

Sản phẩm 
Chủ trì Phối hợp Thời gian 

 1 2 3 4 5 6 

của tỉnh huyện 

5 

Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện CCHC, kịp thời chỉ đạo 

khắc phục những tồn tại, hạn 

chế. 

Thực hiện kiểm tra trực tiếp 

Kế hoạch; Quyết 

định thành lập đoàn 

kiểm tra; Báo cáo 

kết quả kiểm tra 

Sở Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Quý III, 

IV/2022 

Thực hiện kiểm tra qua môi 

trường số 

Kế hoạch; Quyết 

định thành lập tổ 

kiểm tra, thẩm định; 

dữ liệu, tài liệu kiểm 

chứng trên phần 

mềm; báo cáo kết 

quả kiểm tra 

Sở Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Thực hiện thí 

điểm bắt đầu 

từ năm 2022 

Thực hiện kiểm tra đột xuất 

Kế hoạch; Quyết 

định thành lập đoàn 

kiểm tra; Báo cáo 

kết quả kiểm tra 

Sở Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Khi phát hiện 

nhiều bất 

cập, hạn chế 

Thực hiện chấn chỉnh các cơ 

quan, đơn vị sau các cuộc 

kiểm tra 

Văn bản chấn chỉnh Sở Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Sau khi thực 

hiện kiểm tra 

xong 
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