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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2022, Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến hoạt động của 

Ban; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian, chi phí của cá 

nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện các chủ trương, 

biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ 

cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền 

quản lý. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ 

phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới; Tăng cường ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử góp 

phần đẩy mạnh CCHC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành 

chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ   

1. Cải cách thể chế. 

2. Cải cách thủ tục hành chính. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

5. Cải cách tài chính công. 

6. Hiện đại hoá hành chính. 

7. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính. 

(có biểu chi tiết kèm theo kế hoạch) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong chi thường xuyên của 

đơn vị. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, lãnh đạo các phòng tổ chức triển khai thực 

hiện những công việc được giao theo Phụ lục đính kèm, đảm bảo về thời gian, 

nội dung yêu cầu.  

2. Giao Thanh tra và Văn phòng đôn đốc các phòng thực hiện theo phân 

công; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện định kỳ theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các phòng phản ánh về 

Thanh tra và Văn phòng để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban chỉ đạo giải quyết 

kịp thời./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban (t/h); 

- Lưu: VT, Tươi. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 

Triệu Thị Thu Phương 
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Phụ lục 

Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 
 

TT 1 - Nhiệm vụ cụ thề  2 - Kết quả/ Sản phẩm 
3- Phòng chủ 

trì 

4 – Phòng 

phối hợp 

5- Thời gian  

thực hiện 

6 - Dự kiến 

 kinh phí 

(Nếu có) 

I CẢI CÁCH THỂ CHẾ      

1 
Xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản QPPL; 

triển khai rà soát, báo cáo 

Kế hoạch,  công văn, báo 

cáo  

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTHKTH 

Xây dựng Kế 

hoạch trong quý I, 

thường xuyên 

thực hiện rà soát 

 

 

2 

Xây dựng Kế hoạch Theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2022 và triển khai thực 

hiện 

 

Kế hoạch, báo cáo  
Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTHKTH 
Quý I năm 2022  

3 

Phổ biến các văn bản QPPL; Đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền các nội 

dung CCHC, các văn bản chỉ đạo của TW, 

của tỉnh về CCHC trên cổng thông tin điện 

tử của đơn vị và trong các cuộc họp cơ 

quan 

Văn bản hoặc bằng nhiều 

hình thức khác (trong các 

cuộc họp và tuyên truyền 

trên trang TTĐT của đơn 

vị…) 

 Lãnh đạo Ban; 

Thanh tra và 

Văn phòng  

 

Phòng Chính 

sách TTHKTH  

Thường xuyên 

trong năm 2022 
 

II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH      
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TT 1 - Nhiệm vụ cụ thề  2 - Kết quả/ Sản phẩm 
3- Phòng chủ 

trì 

4 – Phòng 

phối hợp 

5- Thời gian  

thực hiện 

6 - Dự kiến 

 kinh phí 

(Nếu có) 

4 

Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Thực hiện  rà soát, bổ sung, hủy bỏ các thủ 

tục hành chính 

Kế hoạch; Tờ trình 
Thanh tra và 

Văn phòng  

Phòng Chính 

sách TTHKTH  

Xây dựng kế 

hoạch tháng 

1/2021 

 

 

 

 

    5 
 

 

Công khai TTHC 

Niêm yết công khai tại 
trụ sở; bảng niêm yết,  

Trang thông tin điện tử... 
và chuyển các phòng 

theo dõi 

Thanh tra và 
Văn phòng 

Các phòng 
thuộc Ban 

triển khai đến 
CBCC trong 
phòng biết và 

thực hiện 

Thường xuyên, 
hàng tháng khi 
có Quyết định 

của UBND tỉnh. 

 

6 
Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC 

Tờ trình, dự thảo Quyết 

định 

Thanh tra và 

Văn phòng  

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Thường xuyên  

7 

Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn 

hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

TTHC được số hóa để đảm 

bảo việc kết nối, chia sẻ dữ 

liệu trong giải quyết  

Thanh tra và 

Văn phòng  

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Năm 2021 

 

8 

Xây dựng kế hoạch để tổ chức rà soát, đánh 

giá; Qua rà soát, đánh giá có báo cáo kết 

quả thực hiện, gửi UBND tỉnh 

Quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh tra và 

Văn phòng  

Phòng Chính 

sách TTHKTH  

Ban hành Kế 

hoạch trước 

15/2/2022; báo 

cáo kết quả thực 

hiện trước 

31/3/2022 

 



5 

 

TT 1 - Nhiệm vụ cụ thề  2 - Kết quả/ Sản phẩm 
3- Phòng chủ 

trì 

4 – Phòng 

phối hợp 

5- Thời gian  

thực hiện 

6 - Dự kiến 

 kinh phí 

(Nếu có) 

9 
Thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị 

với tổ chức, cá nhân về TTHC 

Kế hoạch gặp mặt người 

có uy tín 

Phòng Chính 

sách TTKHTH 

Thanh tra và 

Văn phòng 
Năm 2022 

 

10 

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính/hành 

vi hành chính 

 Báo cáo, văn bản xin lỗi 

của các cơ quan, đơn vị 

Thanh tra và 

Văn phòng  

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Thường xuyên  

III CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY      

11 

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ 

quan. 
Báo cáo 

Thanh tra và 

Văn phòng  

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Thường xuyên  

12 
Rà soát, phân công nhiệm vụ của các 

phòng thuộc Ban Dân tộc. 
Văn bản, Quyết định 

Thanh tra và 

Văn phòng  

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Thường xuyên  

13 

Tiếp tục thực hiện các nội dung về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC 

giai đoạn 2015-2021 
Văn bản, báo cáo 

Thanh tra và 

Văn phòng  

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Thường xuyên  

IV CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ      
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TT 1 - Nhiệm vụ cụ thề  2 - Kết quả/ Sản phẩm 
3- Phòng chủ 

trì 

4 – Phòng 

phối hợp 

5- Thời gian  

thực hiện 

6 - Dự kiến 

 kinh phí 

(Nếu có) 

14 

 Thực hiện các quy định về quản lý CBCC 

(Quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, đánh 

giá, kỷ luật,…) 

Quyết định  
Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Trong năm   

 

15 

 

Tiếp tục rà soát bổ sung đề án vị trí việc 

làm. 
Đề án 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTHKTH 
Trong năm  

16  Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 
KH đào tạo, Quyết định cử 

đi học 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Thường xuyên  

V CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG      

17 
 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2021 
Quyết định 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Thống nhất tại 

Hội nghị 

CBCC 

Quý I/2022  

18 

 

Tiếp tục duy trì thực hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP 

Kế hoạch, Báo cáo 
Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Thường xuyên  

19 

Quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng 

quy định 
Báo cáo 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTHKTH  
Thường xuyên  
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TT 1 - Nhiệm vụ cụ thề  2 - Kết quả/ Sản phẩm 
3- Phòng chủ 

trì 

4 – Phòng 

phối hợp 

5- Thời gian  

thực hiện 

6 - Dự kiến 

 kinh phí 

(Nếu có) 

VI 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH 

QUYỀN ĐIỆN TỬ 
     

20 

Triển khai cuộc họp trực tuyến 3 cấp trên 

địa bàn tỉnh (Chủ động tổ chức các cuộc họp, 

hội nghị, tập huấn … trên hệ thống Hội nghị 

truyền hình trực tuyến) 

Các cuộc họp, hội nghị, tập 

huấn … được tổ chức trực 

tuyến 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Năm 2022  

21 

Đẩy mạnh việc thực hiện cập nhật, luân 

chuyển hồ sơ văn bản hành chính trên phần 

mềm quản lý văn bản; Cập nhật, luân 

chuyển xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên 

phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện 

tử liên thông và DVCT mức độ cao của 

tỉnh 

Hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 

cấp huyện và cấp xã được 

xử lý trên môi trường mạng 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Năm 2022  

22 
Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 

2022 
Kế hoạch 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Quý I, năm 2022  

23 Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống ISO Kế hoạch, các văn bản 
Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Quý I, năm 2022  

24 
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng Chính quyền điện tử năm 2021 

Kế hoạch, các hoạt động 

triển khai và báo cáo chấm 

điểm 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Thường xuyên  

25 
Tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử của 

đơn vị 
  

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Thường xuyên  



8 

 

TT 1 - Nhiệm vụ cụ thề  2 - Kết quả/ Sản phẩm 
3- Phòng chủ 

trì 

4 – Phòng 

phối hợp 

5- Thời gian  

thực hiện 

6 - Dự kiến 

 kinh phí 

(Nếu có) 

26 
Tiếp tục triển khai chứng thư số cho các cơ 

quan nhà nước 

Cấp mới, thu hồi, thay đổi 

thông tin, … chứng thư số 

chuyên dùng đúng quy 

định 

Thanh tra và 

Văn phòng 
 Năm 2022  

VII CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH      

27 Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch 
Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Tháng  1/2021  

28 

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các thủ 

tục hành chính, việc thực hiện kỷ luật kỷ 

cương hành chính, văn hoá công sở tại đơn 

vị.           

Lãnh đạo Ban và Trưởng, 

Phó các phòng 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Thường xuyên  

29 
Thực hiện các tiêu chí đánh giá xác định 

chỉ số CCHC năm 2021. 

Văn bản triển khai, Báo 

cáo và bản tự chấm điểm 

của đơn vị 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Thường xuyên  

30 
 Gắn công tác thi đua khen thưởng với 

công tác CCHC 
  

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Thường xuyên  

31 

Tuyên truyền Công/trang thông tin điện tử 

của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị; tuyên 

truyền trên đài truyền hình,  đài truyền 

thanh; báo, ... 

Các hình thức tuyên truyền 
Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Thường xuyên  

32 
Tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 

2022 

Báo cáo tự đánh giá chấm 

điểm 

Thanh tra và 

Văn phòng 

Phòng Chính 

sách TTKHTH  
Tháng 12/2022  
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