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Il),i!,t:) Phàn thrfr nhât
quâ thgc hiÇn nhiÇm vB câi câch hành chinh nàm 2018

I. Công trflc chi tlço, tlièu hành
1. Ban hành và tô chrfrc thuc hiên câc nhiêm vu câi câch hành chfnh
Thuc hiçn Ké hopch ro rà-r<nrnCD, ngày oitoztzotS vè công tâc rsng

tâm nàm 2018 cüa Ban Chi ilao cài câch hành chinh tinh (CCHC); UBND tinh,
lOO% câc sô, ban, ngành, UBND câc huyçn, thành pn§ aa xây dpg ké ho4ch rÿ, Aqo
vi, dia phuong minh và fiên khai dén câp co sô dê tô chric thgc hiÇn. Tinh dén dàu
th,âng l2l2OI8, UBND tinh dâ triên khai thgc hiÇn Ké hopch @t IOO% câc nQi
dung iIè ra @hu tqtc I tlinh kèm).

Tién hanh danh giâ két quâ giira nhiÇm lcy thuc hiÇn Ngh! quyét sô OS-

NQÆU, ngày 231912016 cüa Tinh üy vè ctây *anh cëi câch hành chfnh, trgng tâm
là thü tUc hanh chinh và nâng cao chât luqng cân b§, công chric, viên chric, nguoi
ttrnrg dàu co 9uffi, tton vi giai cloan 2016-2020. Thgc hiên Két lufn sô g6-l<L/TlJ,
ngày Ogl7lzOLB cüa Ban Thuong vp Tinh üy vè két quâ giüa nhiÇm § thUc hiên
Nghi quyét sô os-Nq lTU, UBND tinh dâ ban hanh Ké ho4ch së; zzogfi<u-UBND
ngày 09/8/2018 dê tô chüc thpc hiÇn giai doEr 2018-2020.

2. Vè công.tâc tuyên truyèn CCIIC
Ngay tù dàu nàm, UBND tinh dâ ban hanh I(é froactr tuyên tuyèn CCHC

nàm 2018 trên dia ban tinh Hà Nam (Ké hoqch tiî 69/KH-UBND ngày
10/01/2018), chi dpo câc co quan, clon vi xây dpg Ké hoach tuyên truyèn CCHC
tai tlon vi, dla phuong voi nhièu nQi dung và hinh thüc tuyên truyèn phong phü, da
dqng, c6 hiÇu quâ nhu:

, Thông qua câc 1o4i hinh bâo chi và câc phuong tiÇn thông tin dai chüng,
gôm: Eai Phât thanh và Truyèn hinh Hà Namr, Bâo Hà Nam, Dài truyèn thanh cÀc
huyÇn, thành phô', Công thông tin diÇn tü cüa tinh, Trang thông tin diÇn tü cüa câc
c0 quan, tlcm vi.

I SôNOi ru và Dài Phât thanh và Truyèn trintr ttr6ng ntrât t5y Chuong trtnh ph6i hqp thông tin, tuyên truyèn
cài câch hành chlnh nhà nuôc giai tlop 2018-2020. «y t§t hqp dông tuyên truyèn Eên Dài pnai tna* và Truyèn
htnh tlnh: tlâ xây dçng chuyên mpc CCHC phât s6ng OZ tàrV*rang vào khung giù tl{c biÇt câc tôi tnrf sâu ruàn thû
hai và thrt tu hàng thâng, phât lpi vào 20h20 chü ntrât tuàn thü hai và thrl tu hàng thâng vôi tin bài, phông sg ho[c
hôi rlâp vè CCHC

2 Sô NOi vg §. két Hçrp. dông vôi Eài truyèn tharù câc huyÇn, ttrành ph6 Cê tuyên tnryèn vè CCUC dén xâ,
phuômg, ttq tân, thôn, tô dân ph6.
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. Tuyên tnryèn thông qua hinh thüc câc lop tâp huân, Uôi auOng vè nQi dqrg,
ké ho4ch thUc hiÇn nhiçm nr CCHC cho dQi ngü cân bQ, công chüc, viên chric; làng
ghép nQi dung CCHC tong câc hQi ngh! tuyên tnryèn, ptrô Uién giâo dpc phâp luft.

Công ktrai câc thü tuc hanh chinh ü câc sô, ban, ngàu:h, Üy ban nhân dân câp
huyÇn, câp xâ.

ftruong xuyêru ki.p thùi câp nhât cac thü tr,rc hantr chinh dâ duq c sua dôi, bô
sung lên Trang thông tin <tiÇn ffi cua co qrnn, tton vi và Công thông tin diÇn tu cua tinh.

3. Công tâc kiêm tra, giâm sât üÇc thgc hiÇn CCHC
Ban Chi d4o CCHC tinh dâ ban hành Ké hoach; thanh lfp Eoan tién hanh

kiêm ha công tâc CCHC t4i câc sô: Tai chinh, Tài nguyên và Môi tuông, Ké hoach
và Dàu tu, Công thuong, Xây d4rg, Nông nehiêp và Phat fiég nông thôn.

UBND tinh ban hành Ké hoach; thanh lap Doan kiém tra công tâc cài cârch

hành chirù t4i câc don v!: Sô Lao dông, Thuong binh & Xâ hôi; Sô Công Thuong;
Sô Giâo dpc & Dào tAo; Üy ban nhfu dân câc huyÇn: Binh Lgc, Lÿ Nhân và thanh
pfrg fnri.fÿ (trong.cl6 cô kiêm ta câc xâ, phuèrng, tqi tân ttru§c câc huyÇn, thành
phô). Tién hanh kiém tra viÇc thUc hiên hopt dQng kiêm soât thù tpc hanh chinh và
thçc hiÇn co ché mQt cüa, mQt cüa liên thông nàm 2018 tên ttia ban tinh Hà Nam.

Ban Thuôrng tgc Üy ban Mët &n Tô qu6c tinh cüng ban hanh Ké hopch
giâmsât tr.uc tiép ho4t dông cüa câc co quan nhà nuôc, ciân bQ, công chric, viên chüc
üên dia ban tinh trong viêc thgc hiên cai câch TTHC và tô chric giâm sât t4i Sô Lao
dông, Thuong binh & Xâ hôi.

Ct[c sô, ban, ngànfu UBND-câq huyÇn, thanh phô cüng dâ thành lQp câc Doan
kiêm üa và tién hanh kiêm m dôi vor cérc phông, ban, don vi và câc xà, phuong thi
#n n.uc thuQc.

Sau kiém t4 câc Doan kiêm ta üra thông bâo két quâ kiêm tra viêc thgc
hiÇn công tâc CCHC nàm 2018 A6i voi ftmg don vi cu thê và bâo câo két quâ vè
Ban Chi dpo, UBND tinh. Hô so doàur kiém tra dugc lap và hnr û:ii ttung quy dinh.

tr. Két quâ thgc hiÇn câc nhiÇm vg câi câch hành chinh
1. Câi câch thê ché
1.1 . Xây dUng và ban htuh câc vân ban QPPL
Ttr 01/01 l2}l8 dén nay, I{DJ.ID, UBND tinh dâ ban hanh 52 vàn ban quy

pham phâp lu4t, gôm: 09 ngh! quÉt; 43 quyét dinh quy pham phâp luat. Vè co btur,
viÇc tham muu, ban hanh dam bâo theo rinh t.u, thü tgc theo quy dinh cüa LuQt Ban
hành vàn ban quy ph?rn phâp luât nàm 2015 và Nghi ôinh 3412016/I{E-CP ngày
1415/2016 cüa Chinh phü quy dinh chi tiét môt sô Aèu và biên phâp thi hành.

1.2. Rà.soât vàn ban QPPL
UBND tinh ban hành Ké hoach t.u kiêm ra kiêm tra, rà soât và hÇ thông h6a

vàn ban tên clla ban tinh Hà Nam nàm 2018.
Công tric rà soât thuèrng xuyên co bân thyc hiÇn theo tlüng quy dinh cùa

LuQt ban hành vàn ban quy phAm phâp tuft nàm 2OL5 và Nghi dinh sO

34l2016/l{D-CP ngày l4l5l2\L6 cüa Chinh phü quy dinh chi tiét mQt sti dièu và
biÇn phâp thi hanh. D[c biÇt nàm 2018, Sô Tu phâp da phôi hçp voi câc Sô, ban,
nganh kiêm tra, tông hqp két quâ tô.ng rà soât vàn ban qrv phar" phâp luQtz0 nàm;
û:inh Chü tlch UBND tinh công uô. nen canh d6, Sô Tu ph6p trrum mrru IJBND
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tinh ban htuh Ké hopch hÇ thông h6a vàn bâr, kÿ 2Ol4 - 2018 trên dla bàn tinh. Tô
chüc rà soât ghuyên dè phâp luflt vè Aât Aai fiên quan dén câc dU rân dàu tu.

13. Tô chric thgc hiÇn và kiêm tra IâIVBQPPL
1.3.1. Tinh hinh triên khai thgc hiÇn câc VBQPPL
Nàm 2018 IIEND, UBND tinh dâ ban hanh 52 VBQPPL. CâLc vàn ban quy

pham phâp luât do fDllD, UBND tinh ban hành duo. c câc Sô, ban, ngà,nh, UBND
câc huyÇn, thành phô; UBND câc xà,, phuôrng, thi ftân triên ktrai thgc hiên nghiêm
tuc, hiÇu quâ.

Công tâc theo dôi thi hành phâp lupt tiép Qc duo. c câc Sô, ban, ngành, dia
phuong quan tâm, tflp trung vào câc linh vgc thü tgc hanh chinh, xü 1ÿ vi phpm
hành chinh trong câc lTnh vgc dât dai, xây dgng. UBND tinh dâ ban hanh Ké ho4ch
theo dôi tinh hinh thi hanh phap luat nàm 2018; vàn ban vè triên k*rai theo dôi thi
hành phâp luQt tong linh v.uc teng tâm, liên nganh tên dla ban tinh; Quyét dlnh
thanh lap Doan kiêT tra liên nggü vè ttreo dôi thi hành phâp luQt trên dla ban tintr
nàm 2018. Eoan kiêm tra dâ tiên hanh kiêm ta tinh hinh ttri hành phâp luft linh
v.uc thü tpc hành chinh và xü lÿ vi pham hành chinh. Qua kiêm tra tIâ kip thùi
huong dân câc sô, ngà,nh và dia phuong thâo gô nhüTrg khô kûàn, vuông mâc.

Ngoài ra, IJBND tïnh ban hanh Ké hoach vè Oièu tu, khâo sât tinh hinh thi
hanh phâp.luft nàm 2018 toên dia ban tinh Hà Nam. Tiên co sô d6 giao Sô Tu phâp
chü ti phôi hçp voi câc S4 ngantr tién hanh dièu tra, küâo sât 31 xâ xây dung nông
thôn moi ,rè thgc hi§n chrpn 9ép râ" phâp luât" xu lÿ ü ph4m hành chfnh và hiÇu qua
công trlc tuyên tnryên, phô biên ph.âp lWt.

1.3.2- Tinh hinh kiém tra viÇc thUc hiên câc vàn ban QPPL
Nàm 2018, Sô Tu phâp phtii trç'p vot câc sfl ban, nganh tu kiêm ra

43I43VBQPPL, d4t IOO%. Quakiêm ffa không cô vàn ban nào trâi thâm quyèn, nQi

dr1re phù hçrp phâp luat hiên hành. Thông qua hoat dông kiêm tra v{r ban <Iâ gôp
phà" gitrp ctrô hoet ttông ban hanh VBQPPL trên dla ban tinh dugc itèng U6, thô_ne

,hât" dâm bâo tinh hçrp hién, hçrp phâp, tinh kùâ thi cùa vàn ban trong thlrc tiên,
nâng cao hiÇu lgc quan 1ÿ nhà nuôc bàr,g phâp luQt ô tlla phuong.

Nhin chung, công tâc xày dUng và kiêm tra, ra soât h§ ürôrg h6a VBQPPL dâ

d6+g gôp tich cgc tong viÇg xây dyng và hoan thiên hÇ thông thê chê cüa tirù, g6p
phân ktrông nhô tong viÇc dây manh càicérchhành chinh.

2. Câi câch thü tgc hành chfnh
2.1. Công tâc kiêm soât, câi câch thü tuc hanh chinh
Nàm 2O18,Chü tich UBND tinh dâ ban hanh 18 Quyét dinh công Uô fnfC

(tù 01/01/2018 dén 30/11/2018) vortông sti 777 TlfHctrong d6 ban hanh moi 505

rrnc; süa dôi 129 TTHC; bâi bô 143 TTHC (Phu luc II dinh trèm). Dâ rut ngàn
thü gian giâi quyét so voi quy dlnh cüa phâp luât dôi voi 538 thü tpc/634 ttrù tpg
Uan franh *Oi, i,iu aôi, Uô sung, dqt 84,9yo (43 TTHC quy itinh thài gian giât quyéy

trong ngay, 36 TTHC ÿhông quy dlnh thài gian giài.quyé1, 17 TTHC cô tinh chiit
phûc tqp).Thèti gian cât gia* à 4.587/9.756 ngày,tông sô thài gian dâ rut ngan U
5.169 ngày:53Yo.

Hiên nay, tgan bô 19/19 Sô, ban, ngàmh, 06106 huyÇn, thanhphô và 116/116

xâ, phuong, thi tân frên dia ban tinh Hà Nam dâ thUc hiÇn niêm yét công kfrai câc

thü tpc hành chinh thuôc thâm quyèn giâi quyét tai Trung tâm phgc vu hành chinh
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công tinh, BO phân tiép nhfn và trâ tét qua cérc câp theo quy dinh. Dèng thoi công

kùai tên Công thông tin diên tu cüatinh và cüa câc co quan, don vi.,
Nàm 2018, UBND tinh không tiép nhfn dugc phan rinh, kién nghi nào cüa

câ nhân, tô chüc vè quy dinh hành chinh và hanh vi hanh chinh.
Sô Tu phâp, UBND câc huyÇn, thành phô tô chric 11 h§i nghi dôi thopi và

phât 1.598 phiéu tâV y kién cüa hq gra dirh, 
"a 

ofrao vè gia q"yéi ttitu" hành ttiot
t4t cérc xâ xây dUng nông thôn moi tên cTia ban tinh. Kêt quâ cho thây h§ gia dinh,
câ nhân co ban hài lông,voi sU phUc vU cùa co quan hành chinh nhà nuôc. Trong dô:
nât nai lông là 456 phiéu - 28,5Yo;Hài lông làg7l phiéu : 60,8Yo; Binh thuong 1à

171 phiêu : 10,7oÂ;Y:.hông cô phiêu nào không hài lông.
ThUc hiên kiêm tra hopt dông kiêm soât TTHC và thpc hiÇn co ché mQt cüa

liên thông tai 06 don vi: Sô Khoahgc và Công nghÇ, Sô Y té, Sô Thông tin và
Truyèn thông, Sô Vàn h6a, Thê thao và Du l!ch, UBND huyÇn Duy Tiên, UBND
huyÇn Thanh Liêm.

Z.2.Th:ntrchiÇn co ché mQt cüa, mQt crïa liên thông
Sti luqng câc co guffi, tton vi thgc hiÇn theo co ché m§t crla, môt cüa liên

thông là: 141 co quan, don vi (trong d6: UBND câcxâ,phuùng, thi trân 116 don
vi; UBND câc huyÇn, thành ptrô OO don vi; Sô, ban, nganh 19 tfon vi).

Tông sô tfUC thuc hiên theo co ché m§t cüa, mQt cüa liên thông 1à: 1856
TTHC/1883 TTHC (rong ttô: UBND câc xd, phuùng, thi trân: 168 TI{C; UBND
câc huyÇn, thành ph6:349 TTHC; Sô, ban, ngà,r:h: 1339 TTHC/1366 TTHC). Mqt
sO ffgC côn lpi, theo quy dlnh cüa phâp luat phâi giâi quyét ngay trên duôrng vên
chuyên (v( dp: kiém dlch dQng vâ1...) hoëc tai don v! (vi du: giâm dlnh phâp y...)
nên không thgc hiÇn dugc theo co ché môt cria.

Câc dich vg công tr.uc tuyén phUc vg nguùi dân và doanh nghiêp.
Công Dich vç công và hÇ thông thông tin mQt cüa diÇn tu cüa tinh

dâ trién khai tpi IOO% câc sô, ban, ngành, UBND
và 100% xâ, phuèrng, thi tr'ân. Tfnh dén ngày t0l12l20tg, hê

1.948 b0 thü tpc (dat 100%), tong d6:
+ 251b0 thü tpc mirc d0 2 (12,9%).
+ 1.388 bô thü tpc mric d0 3 (71,2%).
+ 309 b0 thü tpc müc d0 4 (1 5,9Yo).

CÔrg Dich vu công và hÇ thông thông tin môt 9üa diÇn tu cüa tinh dâ t<ét nOi
tr*uc tuyén lên Công Thông tin ttiÇn fii Chinh phrl dê công ktrai tién dQ giâi quyét
hô so cüa tô chüc, câ nhân. Két quâ cU thê công UO ei dla chi:

http://chinhphu.vn/portaUpage/portaUchinhphücongdan/conekhaitiendoeiaiq
uvethoso? Id:100003392

UBND tinh Hà Nam chinh. thric thlrc hiÇn thông nhât, dông lo4t viÇc tiép
nhân hà so và trâ kft quâ giâi quyét TTHC qua dlch vu brnr chinh æ"g ich hên d!à
ban tinh Hà Nam nhàm thgc hiÇn c6 hiêu quâ hon nüa công tâc càicâch TTHC, tpo
iÏièu kiên thuân lqi cho tô'chûc, cânhân khi thsc hiÇn TTHC. Nàm toi8 iffi';ê;
ngày L}tlzlz}lS), {â cô 1968 bô hà 9o dugc tiép nhfn qua dlch vu buu chinh công
ich và 32.590 bô hè.so chuyên trâ két quâ qua àirt uu brnr chinh công ich @a s6
thuÔc nganh Bâo hiêm và Công art, câc co quan hành chinh rùà nuôc khâc chiém
tÿ lÇ chua dén t%).
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fét qua giâi quyét TTHC nàm 2018 trên dia ban tinh Hà Nam: Tinh dén
ngày l}tlzlz}l8 trên Công Dich vu công và hÇ thông thông tin mQt cùa diÇn tu, sô

hà so duo. c tiép nhil là 206.511 bô và sti hô so dusc giâi quyét là 206.257 b..,
trong d6 89,43% hà so dugc giâi quyét ffuôc hAn; 10,35% hô so duo. c giâi quyét
dung hqn; 0,22% hà so giâi quyét trê han. Sô trà so duo. c giâi quyét mric dq Z:
4.731(chiém 2,3Yo), SO trô so duo.c giâi quyét.mûc ttq 3: 183.921(chiém }g,lyo),
SO trà so dugc giai quyét mric dQ 4: 17.88, (chiém 8,6%).

UBND tinh Hà Nam ttang triên khai viÇc thu hô phi, lÇ phi dch vs công @c
tuyên cüa câc sô, ban, ngà,::h, UBND huyÇn, thanh phô.

2.3. YiÇc giém,sât cüa UBND câc huyÇn, thành pnO aôi voi B§ phan tiép
nhân và tâ kêt quâ càp xâ

, Hiên t4i c6 UBND huyÇn Duy Tiên, huyÇn Kim Bang, huyÇn Thanh Liêm dâ
Ép itAt hÇ thông camera giarn sât dôi vôi BQ phan tiép nhfn và trâ két qua cüa
IOO% câc xà,thi trân trên dia ban.

HuyÇn Finh Luc ctâ fiên kh.ai Ép camera gi,â- sât dôi voi vôi BQ phgn tiép
nhân và nâ két quâ 18/19 xâ, thi #n (côn 14i xâ Dàn Xâ së triên khai nàm 2}lg).

HuyÇn !ÿ t *ra" dâ trién k*rai Ép camera giâm sât ttôi voi voi B§ phan tiép
nhen và üâ két quâ 08123 xâ, thi nân (câc xâ cèn l4i së triên ktrai nàm 2019.

Thanh pnO fnri Lÿ môi chi Ép d{t camera giâm sft vè an ninh tr4t tg t4i
phuèrng Thanh Châu và phuèrng Luong Khânh Thiên.

2.4.Yrê,c câi t4o, nâng câp Bô phAn tiép nhæ và trâ két qua câp xâ
Nàm 2017 côn 14 xâ, phuong thuQc thanh pfrô nfli Lÿ, huy.çn Thanh Liêm

chua c6 BQ phAn tiêp nhan và tâ kêt qua dQc lfp:.UBND üanh phô Phü Lÿ, huyÇn
Thanh Liêm dâ dâu tu xây dgng xgng Bq phân tiép nhân và trâ két qua cüa câc xâ,
phuong frên dia ban theo dr'-e ÿ kién chi dao cüa Ban Chi dao CCHC tinh.

3. Câi câch tô chrric bQ mây
3.1. Vè rà soât chüc nàng nhiêm vp, quyèn han và co câu tô chüc, biên ché

cüa câc co quan, don v! tr.uc thuQc
Tron[ nàm 2018, UBND tinh dâ ban han]r thgc hiÇn câc Nghi quyét 08NQ-

CP ngày 24lTll20l,p cüa Chinh phü vè chuong ûành hành dông cua Chinh phü thgc
hiÇn Nghi quyét sô ts-Nqrrw ngày 25llol2o|,7; Nghi quÉ sô tontq-CP ngày
o3to2li}tAiria Chinh phü thsc hiên Nehi quyét sO tA-NqfrW ngày 25/10/2017.
Thuc hiên Chuong trinh hành dông sti S4-CtrmJ, UBND tinh dâ ban hanh Quyét

ÿinfr.nfre.duy"J 
Oà an sâp xép, tinhgian aau m6i câc co quan ttrOi ctrintr quyèn; Dè

ân sàp xêp, nâng caq hiÇu guâ froat dông cüa câc {* ui sF.nghiep công lflp trên dia
ban tinh Hà Nam; Oè an xâp xép, sâp nhap thôn, tô dân phô chua dü tiêu chuân theo
quy dinh trên cfa bàn tinh và dôn di5c thgc hiên.

Bên c4nh d6, sÉp *.p ta nhànr tinh.ggn co câu tri.chgc bQ mây, tirür dâ thgc
hiÇn: Kig, toàn chirc nfog, nhiÇm vg, quyên han và co câu tô chüc cüa Ban quan lÿ
dU rân dàu tu xây dpg thuôc UBND thanh pnô enriqt và huyÇn luy Tiên; Thanh
lâp 11 clon vi 3; 

Quy <Iinh chüc ntog, nhiêm vp, quyên han và co câu tô chüc cûa7

3 Ban quàn lÿ Di tich Quric gia tlëc biêt Chua Long D9i Scm; ng" qF" lÿ bào ti t<ét câu he tâng giao
thông tgc thuQc Sô Giao thông vân tai; Truùng Tiêu hçc Nguyên Tât Thành; Truùng THCS và THPT
Nguyên fâttne*r thu§c phân hiÇu Truèng Dai hçc Su phpm HàNOi t4i tinh HàNam; ürành lspTrungtiim
dich vuNône nghiêp 6 huyÇn, thanh phô.
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don via; Sâp nhap 18 dcm vis; Bâi bô câc Quyét dinh thành lAp Trung tâm Hanh
chirù công thuQc UBND câc huyÇn, thành phô (Lÿ Nhôn, Kim Bàng, Dtty Tiên và

thành pnii fn* Lÿ);Dë;iÉn Trung tâm hanh chinh công tinh thanh Trung tâm phgc

vU hanh chinh công tinh; Xép heng câc truèrng THPT tr.uc thuQc Sô Giâo dgc và
Dào tao.

ThUc hiÇn Két lufn sô 107-KL/TU cüa Ban Thuèrng vu Tinh üy, UBND tinh
c6 vàn ban chi d4o câc sô, ngành, cg quan, dqn vi thgc hiÇn nghiêm Két luân sô

107- KLÆU và xây dWrg Dàân, fé hôach triên kfiai thUc hiÇn tlâm bâo tién dQ,

chât luqng. a ,
3.2.Yê) quan 1ÿ và sü dgng biên chê

ThUc hiÇn công tac quan ÿ uà sü dgng biên ché, nàm 2018, tinh Hà Nam clâ

c6 vàn ban güi Bq Ndi w ;à Chinh phü vè vi99 Aè nghi tàng thêm sô bien ché tr4m
y té xd, phuèrng, thi trâ". Bâo câo ké ho4ch sô lugng nguài làm viÇc trong câc don
vi sU ng$êp công lap nàm 2019.

Vê vi tri viÇc làm, UBND tinh cüng dâ ban hành vàn ban hucrng dân câc tlon
vivè viÇc rà soât, hoàn thiên ban mô ta công viêc và khung nâng lgc cùa tung vf tri
,iê. nrn tong câc don vi su nehiÇp công làp. Tông.tW Ua" 

9ao 
ra soâtttrgc tr.ang

d§i ngü biên chê su nghiÇp giâo dgc - tlào t1o câc câp Trung h9c phô ftQrg, Trung
hçc cô sô, Tiêu hqc, Màm non trên dia ban tinh. Bâo câo BQ Nôi vU vè sO luçmg
giâo viên tàng thêm do tàng quy mô ffiÙng, lop và sti h9c sinh.

4. Xây dprg nâng cao chât tugmg iIQi ngii cân bQ, công chrfrc, viên chûc
4.1. Quan lÿ dQi ngü cân bQ, công chûc, viên chûc
Vè tuyên dUng công chüc, viên chric: Nàm 2018, Chü tich UBND tinh ban

hành Quyét dinh phê chuân két quâ ttri tuyén công chric nâm 2017. Giâm dôc Sô

Nôi vu ban hanh quyét dinh tuyén dung cho 89 công chirc trûng tuyên kÿ thi công
chric nâm 2017 theo phân câp.

Vè tni nâng ng4ch công chüc: UBND tinh ban hành Ké hopch, chi ttpo ph6i
hqp tô chüc kÿ.mi nâng ng4ch Chuyên viên lên ng4ch Chuyên viên chinh nàm
2018 an toàn, tiét kiêm dâm bâo ctung quy dlnh cüa phâp luât. Két quâ c6 60194

can bQ, công chüc dô trong kÿ thi, dâ duo. c Chü tich UBND tinh bô nhiêm ngpch
Chuyên viên chinh. Chü tich UBND tinh Quyét dinh cü 03 can bQ, công chüc dg
thi nâng ng4ch tu Chuyên viên chinh lên Chuyên viên ruo .âp; cü 06 viên chric dg
thi thàng hang chûc danh nghè nghiêp chuyên viên chinh; Uô ntriêm ng4ch Thanh
tra viên chinh cho 08 công chûc, Uô ntriêm ng4ch Thanh üa viên 10 công chric.

4 Trung tâm Kiêm soât bÇnh t$! Trung tâm Y té huyÇn Lÿ Nhân và Duy Tiên thuQc SO y té; Trung tâm Y
té câc huyÇn Kim Bâng, Thanh Liêm và BInh Lpc; pan auâq lÿ Mo ti tét éu ha tàng giao thông.
5 Ban Giài phông mtt bàng vào Trung tâm Phât triên quÿ ttât t1rc thuôc UBND thanh ph6 Phü Lÿ; Trung
tâm Dân s6 - fé hoæh hôa gia dinh voi Trung târn Y té câc huyÇn, ttrành ph6 tUc thuôc SO y té; Truong Tiêu
hgc vôi Truômg THCS thuQc xâ Tiên Ngo4i huyÇn Duy Tiên thành Truong Tiêu hçc và THCS xâ Tiên
Ngoar, huyÇn Duy Tiên; Truùng Tiêu hçc vôi Truômg TI{CS thuQc xâNhân Mÿ thanh Truômg Tiéu hgc và
THCS xâ Nhân Mÿ, huyÇn Lÿ Nhân; Truong Tiêu hgc vôi Truèmg THC.S thuQc xâ Liêm Thufn thanh
Truùng Tiéu h9c và THCS xâ Liêm Thufn, huyÇn Thanh Liêm; Truômg Tiêu hçc voi Truèmg THCS thu§c
xâ Dôn Xâ, huyên Binh Luc thanh Truèmg Tiêu hçc và THCS xâ Dôn Xâ, huyÇn Binh Luc; Truèmg Tiêu
hçc v6i Truùng THCS thuÇc xâ Tiên Ngoai huyÇn Duy Tiên thành Truùng Tiéu hqc và THCS xà tiên
Ngogi, huyÇn Duy Tiên; hqp nhât Nhà hât Chèo voi Trung tâm Vàn h6a dnh ttruôc Sô Vàn hôa, Thê ürao và
Du lich.
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Vè công tâc bô nhiÇm, dièu dQng, bô nhiÇm l4i, hiÇp V Uô nhiêm duo. c thvc

hiên dâm bâo dung quy tinh, 9uÿ dinh6.

Vè thUc hién-"iré AO, .friot sâch d6i ,oi r,rn bQ, công chüc, viên chtic:

UBND tinh trinh IDND tinh ban hành Nghi quyét sô ttlZOtS^{Q-fDND ngày

l3t7 t21l8 cüa HDND tinh hô trg can bQ, công chüc, viên chric, nguôi lao tÏ§ng

thuQc diÇn dôi du do thUc hiên tâp *.p tô chüc bq qây, tU nguyÇn thôi viÇc; SÔ

Nôi W cô vàn ban huong dân câc .o qr*, don vi triên.khui thUc hiên; Xây dUng

kâ hoach cüa UBND tiot. ttu. hiên Nghi dinh sô l4Ot20l7/I\tD-CP ngà/
05tl2l2)l7 ctnchinh phü vè chinh sâch thuhüt, t4o nguàt c,i, bO tu sinh viên tôt
nghiêp xuât sâc, crln bô klroa hgc tré. ThUc hiên hiÇp y chê ctô chinh sâch tiên
luongWU2Ol8 d6i vôi 1560 can bQ, công chgc, viên chüc nguoi lao dQng thuôc
câc sô, ban, ngàu:h, UBND câc huyÇn, thà,nh phô ttâm bâo dung quy dinh.

UBND tinh tham muu Ban Crân sg Dang UBND tinh xây dUng chuong üinh
hành {ong tfuic füên Nghi quyet sO ZZ-NQÆW ngày 21t5t2OL8 vè câi câch chinh
sach tièn luong Aôi voi can b§, công chüc, viên chüc, lgc lugng üi tang và nguoi lao
dông t*g doanh nehiÇp; ban hanh Ké hopch cua UBND tinh fién kùai thçc hiÇn
Nghi quyét 132Â{Q-CP ngày 24t|Ol20l8 cüa Chinh phü vè Chuong ûinh hành
dông cüa Chinh phü triên khai thuc hiÇn Ngh! quyét 26-NQ/TW ngày 1gl5t2}l8
cüa Ban thâp hanh gung ugng Dang khôa XII vè tap trung xây dpg d§i ngü can
bQ câc câp nhât h câp chién lugc ilü phâm chât, nàng lgc và uy tin, ngang tàm
nhiêm vU.

4.2. Côngtâc dào t4o, bài duô'ng
UBND tinh ban hanh QoviSt dinh sô 3I/à}LB1QE-UBND ngày 02tlll20l8 vè

viÇc ban hanh quy dinh ché d9, chinh sâch dtii voi can bQ, công chüc, viên chric duo. c
cü di dao t4o sau d4i hqç (thay tné gtyét dinh sé 07/201S/}D-WND ngay 0S/4/2015
cûa WND tinh).

Thu.c hiÇn ké ho4ch dào t4o, Uôi auOng nàm 2018, trong nàm dâ tô chüc 39 lop
dà,o t4o, Uôi auOng clto 4.493lugt cân bÇ, công chüc, viên chüc, cfu b§ công chüc
câp xL nhüng nguoi ho4t dQng k*rông chuyên tâch û càp fr, it thôn, tO aan phti voi
tông kinh phi 3.398.330.000 dàng, dat100%ké ho4ch dè ra.

Cü 31 công chüc, viên chüc di dao t4o sau dai hçc theo Quyét Ainn sô
OTI}OLIIQD-UBND ngày OBl4/2015; hô nq 19 công chûc, viên chüc nhân bang t6t
nghiÇp.sau rlai hçc theo Quyét Ainn oTlzolstQD-UBND voi sti kinh phi hô rq Ê 530
tiÇu cïông.

5. Câi câch tài chfnh công
5.1. Sô ilon vi quan lÿ hanh chinh thgc hiÇn co ché Lu chù theo Nghi ttinh sii

130/2005/I{D-CP và Nghi dinh sô ll7l20I3ll.{D-CP cüa Chinh phü quy rtinh ché
dô t.u chü, t.u chiu trâch nhiÇm vè sù dUng biên ché và kinh phi quan lÿ hanh chinh
-4.tlôi voi câc co quan nhà nuôc.

6 Chù tich UBND tinh Hà Nam quyét ai*r Uô nhi€m lânh 6Ao câc tlon vi: Sô Tài chfnh, Sô Tu phâp, Công
ty TNHH m§t thành viên xô sd Uén ttriét ga Nam; ttièu tlQng và Uô ntriÇm Oiam e6c Sô Công thucmg, Chi cgc
truôag Chi cuc Bào'vÇ môi tnrùng; Uô ntriêm lei lânh d3o câc tlsn vi: Ban Quàn lÿ câc khu công nghiÇp, SO y té, Sô
NQi vu Ban Qutui lÿ phât tiên khu tIô thi mûi, Chi cpc Tiêu chuân do luùng chât luqng. Sô NOi vu thâm Cinn nô so
hiÇp y nhân s1r dé câc co quan, tlon vithUc hiên quy tlnh Uô nniem cho 4l dông chl là rmg üên rÎâm bào Cri aièu
kiêrL tiêu chuân cùa chûc danh Truong phông, Ph6 truông phông và tuong duong thuQc câc s4 baq ngànlL LJBND
câc huyÇn, thành ph6.
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Toan tinh c6 161 don vi thgc hiÇn co ché t.u chü theo Nghi rtinh sô
130/2005/I{D-CP và Nghi ttinh sô ll7/20t3/l\TD-CP cüaChinh phü. Trong d6:

Xtrôi tinh: C6 SqlSq don vi thsc hiÇn dqt 100%
«tr6i huyÇn: c6 lo7ll07 rlon vi (thuQc phông, ban tryc thusc huyÇn) iTat

100%
5.2. sô dcrn vi su nghiçp thgc hiÇn co ché t.u chü theo Ngh! dinh sô

43I2006/I{D-CP cüa qht+ phü quy dinh ché dQ qo chü, t.u chiu trâch nhiÇm vè
thgc hiÇn nhiêm vu vè tô chüc bQ mây biên ché và tai chinh Aôi vOi dcrn vi ss
nghiêp công lâp; Nehi dlnh sô 16/2015^tD-cP cüa chinh phü quy dffi co cné qu
chü cüa dqn ui sU nghiêp công; Nghi dinh sô l4ll2}l6nfO-Cp c.iu Ctrint phü quy
itinh co ché tu chü ôüa Aorr ri sg 

"ehiep 
công lfp trong linh vgc su nghiêp ti"t^ tê

và sg nghiêp l*réc; Nghi ttinh sô 54I2016/I{D-CP cüa Chinh phù qultllnh co ché
t.u chü cûa câc tô chüc khoa hgc và công nghê.

Toan tinh c6 496 don vi su nehiêp thuc hiên co ché lu chü theo câc Nghi
dinh cüa Chinh phü. Trong d6:

Khôi tinh cô 9l don vi sU nehiêp. Trong dô, cô 01 don vi tU tÎâm bâo chi
thuong xuyên và chi dàu tu (Trung tâm dàng kiêm phuong tiÇn giao thông); c6 8

don v! t.u dâm bâo toan b0 kinh phf ho4t dông thuèrng xuyên; 65 eton v! elâm bâo
môt phân kinh phi hopt d§ng thuèrng xuyên; 17 don vi do ngân sâch nhà nuôc dârn
bâo toan !ô tinn phi hopt dông.

fnôi huyÇn: 405 dcrn vi sU nghiêp (Gèm 15 ttprn vi t.u dâm bâo kinh phi hoat
ttông thuùng xuyên; 217 don vi dàm bâo m§t phàn kinh phi hopt d§ng thuèrng
xuyên; 173 cton vi ngân sâch nhà nuôc dâm bâo toan bô kinh phi hoAt dQng)

5.3. Tinh hinh triên khai thyc hiÇn Nghi dinh sti tlOlZOOs^lD-CR Nghi dinh
s6 tntzol3^ID-cR Nehi itinh sô 43l2006^rD-cp; Nghi dinh so rctzot5À{D-cp;
Nghi <tinh sô l4llzol6ÀtD-cP; Nghi dinh sô 5412016/I{D-cP cüa chinh phü.

- Nàm 2O!8, câc don v! tiép 9c thgc hiÇn câc Nghi dinh cüa Chinh phü vè co
ché t.u chü, tg chiu hâch nhiêm Aôi voi ttcn vi hành chinh sU nghiêp ttrôi tinfr. fô
chûc rà soât, thâm ttlntr phân 1o4i câc don v! sU nghiêp theo Ngh! dinh sô

43I2006/I{E-CP; Nghi rtinh sô 16/2015ÀTD-CP cüa Chinh phü. Dôn dôc viÇc thsc
hiên ké hopch sô tzaZ«ft-UBND tinh vè viÇc fiên khai thsc hiÇn Nghi tlinh sô

16/2015ÀID-CP cüa Chinh phü ngày l4l}2t2}l5 quy ttlnh co ctré qu chü cua iton v!
sU nghiçp công lpp. Tiép tpc duy tri hiêu quâ ho4t dqng và thgc hiç1 tô chrlc sâp xép
lpi cac tlon v! sU nghiêp công lpp trong tinh. Xây dUng 19 firù dê chuyên dôi câc
don vi sU nghiêp công lQp sang ho4t dQng theo phuong thirc t.u cân dôi thu chi,
NSNN ktrông hô trq chi ho4t dQng thuong xuyên cho câc 9*."i sU ngFiÇp.công lfp
ho4t d§ng kém hiÇu quâ, cung câp câc dich vu ktrông thiét yéu; chuyên cÏôi co ché
giao dy t"rî ki+ phi cho. câc dcrn vi su nghiêp công lfp sgng hinh thric Nhà nuôc
tffit hang, dâu thàu cung câp dich vg công càn cü vào hÇ thông dinh müc tintr té ty
thuât và tiêu chi, tiêu chuân chât luqng dâu ra cüa ttmg lo4i hinh dich vu công.

Tinh hinh xây dUng quy ché chi tiêu nôi b0 câc don vi str nghiÇp: Câc don vi
dâ xây dUng hoan chinh quy ché chi tiêu nôi bô trên co sô tiêu chuân, dinh müc
cüa Nhà nuôc hiên hanh voi mgc cÏich t4o quyèn chü d§ng trong viÇc quan lÿ và
chi tiêu tài chinh cho thü truong don v! và cân bQ công chüc, viên chric trong don
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v! hoan thành nhiêm vu dugc giao. Voi phuong châm thUc hành tiét kiêm .hiSng
lâng phi, t4o sy cOng barrg tlniAon vi.

Hàu hét câc don v!, co quan dâ chü tTông xây dpg, sfu Aôi Uô sung quy ché
chi tiêu nôi bô; quan lÿ và sü dpng tai san công cüa co quan, tÏon vi phù hqp và
drgg quy itinh; thgc hiÇn công ldrai, minh bpch vè tai chinh, thgc .hanh tiét kiÇm
chông lâng phi diÇn, nuôc, diÇn thopi, công tâc phi, vàn phông phâm, ktranh tiét,
hQi ho. p. 

,- rét quâ thlrc hiÇn Nghi itinh sô 16/2015ÀID-CP; l4ll2o16ÀtD-CP;
54/2016ÀTD-CP tinh itén hét quÿ III nàm 2018:

+ Sô don vi dâ trinh UBND tinh ra quyét dlnh phê duyÇt danh muc su
nghiêp công sü dlmg ngân sâch nhà nuôc: 02 don vi (Sô Thông tin và Truyèn
thông; Sô Nông nghiÇp và Phât triên nông thôn).

+ Sô don v! dang trinh UBND tinh ra quyét dinh phê duyÇt danh mpc su
nghiêp công sü dpng ngân sâch nhà nuôc: 02 don vi (Sô Giâo dgc và Dào tao; Sô
Tài nguyên và Môi truong)

6. Hiên dai hoâ nèn hành chinh nhà nuôct, 
'

6.1. Kêt quâ img dUng công nghê thông tin
6.1.1. Mây tinh và m?ng cpc bQ

LOO% sô, ban, ngà,::h, UBND huyÇn, thành phô dèu cô m4ng cpc bQ và két
n6i Intemet. Câc co quan dâ cô mây chü, tuôrng lüa cimg và thiét bi chting sét dam
bâo ho4t dqng cüa m4ng cuc bô. L00% cân bQ, công chüc câc sô, ban, ngành,
UBND huyçn, ttranfr ptrô-cô mây tirt rt dung tong công viÇc.

6.1.2. Trung tâm Tich hçrp dü liÇu
Trung tâm Tich hç dü liêu dugc trang bi 13 mây chü, 0l tuong lüa cimg.

Câc hÇ thông thông tin dang duo. c cài dat t4r.Tryg tâm gôm: HÇ thông thu diÇn tu;
HÇ thting gui, nhân vàn ban diÇn tri nên phân mèm Quan lÿ vàn ban và dièu hanh
cüa toàur tinh; Quan lÿ vàn ban quy pharn phâp luât; Thü t.uc hanh chinh... Vôi hÇ

thông hiên tai, Trung tâm Tfch frqp at hÇumoi chi dâp tmg mQt phân nhu càu luu
üû, chua 9âp t^evè câ s6 luqrrg, chât luqrry và giài phép công nghÇ; khâ nàng bâo

mât dê chông lqi câc nguy co xâm nhâp tu bên ngoài, phâ hopi hÇ thông chua cao.

6.1.3. Mang diÇn rQng (WAI.I)
100% câc sô, ban, ngà,r:h và UBND huyÇn, thành phô ttâ làp dët m4ng

chuyên dung cüa co quan Dang và Nhà nuôc aê tét t ôi *gng WAN.
UBND rinh dâ ban hanh Quyét dinh sti T7\^O\8IQD-UBND ngày lTtBlzOrB

vè quy ché quan lÿ, vln hành, két nôi, sü dgng mang truyèn sô tiçu chuyên durg
câp II trên dia ban tinh.

Tuy nhiên, hiÇn nay môi chi c6 02 co quan sü dtmg mang myèn si5 tiêu
chuyên dùng: UBND tinh sü dung Aê tét n6i liên thông gui, nhân vàn ban lên Vàn
phông Chinh ghü; Sô Thông tin và Truyèn thông sü dgng dich vU lnternet trên
mAng truyên sô liÇu chuyên d)r"g.

ThUc hiÇn CônF uà, sô 427&NPCP-TTET ng+y 021612016 cüa Vàn phàng
Clrinb phü vè viêc th6ng nhât dung chung mang truyèn si5 tiêu chuyên dung trong
kêt nôi, liên thông vàn ban diÇn tu, UBND tinh Hà Nam chi dao và giao Sô Thông
tin và Truyèn thông tham muu lga chgn doanh nghiêp viên thông cung câp -4rrg
truyèn sô tiêu chuyên d,rng cho câc sô, ban, ngàurh, UBND câc huyÇn, thanh phi5
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trên ttia ban tinh. NQi dung này dang duo. c niên kùrai thgc hiÇn (itang thâm dinh
giâ,xày dUng yêu càu ky thuât dê lUa chqn doanh nehiÇp...).

6.1.4. tI.nS dUnS CNTT ûong nôi bô câc cs quan nhà nuôc
Phfur mèm Quan lÿ vàn ban và dièu hanh duo. c triên khai cho 25125 sô, ban,

ngành, UBND huyÇn, thanh ptrô. IOOX co quan itâ img dung v{o quan lÿ, ilièu
hành và dâ thgc hiÇn gü, nhân vàn ban ttiên tu thông qua phân mèm. Cô nhièu co
quan rmg dung tOt phàn mèm, thUc hiên ttày dü quy ûirh xü 1ÿ vàn ban dén, dy
thâo vàn ban di.

IOO% sô, ban, ngành, UBND huyÇn, thành pfrO Aa ut g dUng chü § s6 trong
gui, nhân vàn ban ifiÇn tu.

Hê thông thu ttiÇn tu cüa tinh cung câp hôm thu cho l0O% can b§, công
chric cûa câc rô qr*. Tÿ lê crin bQ, công chriothuùng xuyên sü dung hê thông thu
diÇn tu trong công viÇc là 95yo, cao hon so voi nàm truôc.

Co sô dü liÇu quan lÿ vàn ban quy pham phâp luât tinh Hà Nam 1à co sô dü
liÇu quy mô câp tinh duo. c cài <tët tpi Trung tâm tich hçrp dü tiÇu cüa tinh. Co sô dü
liÇu này dugc iap rt ât thuàrng xuyên, phuc vp hiÇu quâ công tâc chi dpo dièu hành
cüa UBND tinh.

Hiên t4i, mQt sô phân mèm, co sô dü liêu chuyên ngàmh dâ dugc xây dpg
và triên khai t4i mQ1 sô. co quan7. Câc phân mèm dang dugc ung dyng hiÇu quâ tai
câc co quan, môt s6 phân mèm do dugc xây dpg tu lâu, han ché vè mlt công nghç
nên khôngdéLp img dugc yêu càu ngày cang cao cüa công viÇc.

.IIB-I{[D huyÇnLV Nhân.dâÉparyg hinh thric giao ban ûrlc tuyén dinh kÿ dôi
vôi câp huyÇn, câp xâ, thôn, tô dân phô.

6.'1.5. Ung firng CNTT phUc qr nguü dân và doanh nghiêp 
\

Công Thông tin diÇn tu tinh Hà Nam (công chinh): dâ dugc cflp nhat knâ dày
tIüthôngtin. Trong 10 thrlng nàm 2018, câp t:f;rQit447 vàn ban quy ph4m phâp luft,
vàn ban chi dao <Iièu hanh cüa UBND tinh, Chü tich UBND tinh; tnrng binh hàrrg
thang cQp nhat 80 tin, bài. Nhièu chuyên mpc trên công dâ itugc thiét ké, t4o l4p và
câp nhêt thông tinE.

Công thông tin diÇn tu cüa câc co quan (công con): dâ t4o dü câc mpc thông
tin chü yéu theo quy dinh. Hàu hét câc co quan tlâ cQp nhpt dày ttü thông tin vào
câc mgc. Trong 10 thang nàm 2018, trung binh hàng thang c6 33 tin, bài dugc c4p
nhât trên môi công con.

6.1.6 Âp dUrrg ISO trong hopt dQng cüa co quan hanh chinh:
UBND tinh dâ ban hanh Ké hoach vè ap dung hÇ thông quan lÿ chât lugqg

theo tiêu chuân Qutic gia TCVI.I ISO 9001:2008 vào ho4t dông cüa câc co quan, tô

7Quàn lÿ câc d6i tuqng nguü cd công cua Sü Lao dQng, Thuong binh và Xâ hôi; HÇ ttr6ng thông tin Dia lÿ (GIS)
cùa Sô Tài nguyên và Môi tuhg, Sô Khoa hgc và Công nghÇ, UBND thturh ph6 Phù Lÿ; Quàn lÿ két qua câc dy tui
dè Ai Hroa hgc cüa Sô Khoa hgc và Công nghÇ; Quàn lÿ cân bQ cüa Sû N§i vU; Quân.lÿcâp phép_khoâng sân cüa
Sü Tài nguyên và Môi ffiÙng; I(é toan cua tét câ câc sô, ban, ngành, huyÇn, thành ph6; Quan tÿ ôâp phef Ui xe,

Quàn lÿ phucmg tiÇn thüy nôi ttia cùa Sû Giao thông Vân tâi; Quàn lÿ hô so ttri t6t nghiçp trung hgc phô thông cùa
Sô Giâo dgc và Dào t4o; Quàn lÿ viÇn phi cùa BÇnh viÇn Ea khoa tinh; Quàn lÿ hô tich cùa Sù Tu phâp;...
I SU chl tlpo, dièu hành cüa Thuùng trUc Tlnh üy; Môt cüa, mQt cùa tliÇntü liin thông TTHC; fn g tÀ:, Ha*,
chlnh công tlnh Hà Nam; Kÿ niÇm ll5 nàm Ngày sinh dông 9hI Luong Khânh ThiÇn (1903 - ZOtg); fÿ niÇm 70
nàm Ngày Chù tich ftô Ctrt Minh ra lü kêu ggi thi tlua âi qu6c çVetSæ - llt6â0l8); Công khaingàn sâch;Ngày
Sâch ViÇt Nam; Phông, ch6ng tham üüng; Cung câp thông tin tâ lùi bâo chf cua câc co quan hành chtntr nna
nuôc...



chric thuôc hÇ thông hành chinh nhà nuôc trên dla ban tinh Hà Nam nàm 2018.
Theo ké ho4ch dâ triên ktrai t4i 72 xà, và 0l chi cpc, dén thü diêm này tât cët câc
<lon vi dâ công UO trç thông quan lÿ châtlugng phù hçp voi tiêu chuân ISO 9001:
2015 (73173 dor v!, dat 100%).

Dôn dôc câc don vi tlâ üiên kùai ISO 9001:2008 Bong nàm 2016,2017 ttép
tgc xây dlmg, duy ti và câi üén hê thting quan lÿ chât luqxg theo TCVN ISo
9001:2008.

Xây dpg và ban hành Ké ho4ch vè tô chüc khôa dào tao chuyên gia dânh
giâ n9i UO ne tt 619 quan lÿ chât luqng theo Tiêu ch.uân qu'i5, gia fCMrI tSO
9001:2008 và TCVN ISO 9001 :2015 cho câc co quan, tô chüc thuôc hÇ thông hanh
chinh Nhà nuôc trên dia bàn tinh Hà Nam nàm 2018-2019.

fhOi trçrp voi V!ên nàng suât ViÇt Nam tô chric 04 ktr6a dào t4o "chuyên gia
dânh giâ nQi bô hÇ thông quan lÿ chât lusng TCVN ISO 9001:2008 và TCMrI ISO
9001;2015" cho 128 hgc viên thu§c câc sfl ban, ngàurh và câc huyÇn, thanh phô
trên tfla ban tinh.

1l

8. tlânh giâ, chi CCHC nàm 2018 vûi câc sô,
ngành, IIBI\D câp huyÇn,

t-
cap xa

oôi vOi câc sô, ngành, UBND cap huyÇn: UBND tinh dâ ban hanh Quyét
ilinh sô 1075/QD-UBND nsày 26t6120t8 vè viÇc ban hanh Bô chi sti a,intr gia
CCHC aôi voi câc Sô, ban, ngà,nh và UBND câc
tinh; Ké ho4ch sô 0

huyÇn, thành phô trên
18 vè triên ktrai danh

tlia ban
giâ, xérc

Tÿ tê c6c mûc dô dânh ei (o/o)
Chi siô

hài lông
chung

nât
không

hài lône

Không
hài lông

Binh
thuôrng

Hài lôngSTT
Linh vgc/tl6i tuçmg

khâo sât

0 0,35 10,93 49,621
Câp Qiây chimg n!?n

quyên sü dune dât
88,72

0 7, 9,54 54,189,6 0,16

2 Dàng § khai sinh,
dàng ky thuùng tni,

câp thë bâo hiêm y té
cho üê em duoi 6 tuôi

0,18 516 54,1690 0,053 Dàng kÿ h0 kinh
doanh

ttinh chi sti câi câch
}4I3.[('H-UBND ngày 271812

hành chinh nàm 2018 aOi vOi câc sô, ban, ngàmh và UBND câc
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huyÇn, thành phô trên dia ban tinh Hà Nam; Q"Vét Ar.n! tÔ 2242!QD-UBND ngàY

3o:nllzlls cüa Chü tich uBND tinh vè viêc Công uô tét quâ xép harlg Chi sô

CCHC nàm 2018 cüa câc sô, ban, ngàurh, UBND câc huyÇn, thành phô tinh Hà
Nam, theo dô Chi s6 CCHC nàm 2018 cüa câc co guffi, don vi iIâ c6 nhüng
chuyên bién tich cuc so voi nàm 2017.

- Dôi voi UBND câpxâ:
+ UBND thanh pnO ffli Lÿ, HuyÇn Binh Lpc, Huyên Lÿ Nhân dâ tién hàl:h

dânh giâ châm diêm CbHC nem iOt 8 dôi voi câc don v! câp 4â @c thuôc;
+ UBND huyÇn Thanh Liêm dâ tién hành dânh giâ châm.ttiêm CCHC nàm

2018 aôi voi câc don v! câp xâ @c thuQc rù,mg chuacông bi5 két quâ;
+ UBND huyÇn »uÿ fien ilâ ban hanh Bô chi sô aann giâ CCHC AOi voi cac

dqn ui câp xd trên dia bàur, tuy nhiên nâm 2018 chua tién hanh dânh giâ, châm
diêm;

+ UBND huyÇn Kim Bang ctang tién hanh dânh giâ châm diém CCHC nàm
2018 AOi voi câc don vi câp xâ tryc thu§c (dU kién xong trong th*e t2/2018).

III. EÂNH GÉ CIIUNG
l. LIu diêm
Duôi qr lânh dpo cüa Thuèrng tr.uc, Ban Thuorg vU Tinh üy, Ban Chi dao

Câi câch hành chinh tinh, HDND tinh và sg chi dpo sât sao cüa UBND tinh cùng
ïrvoi su nô luc cüa câc don vi üên dla ban tinh, công tâc ctri câch hàu:h chinh nàm

2018'dâ duqc fiên khai và tô chüc thyc hiÇn mQt üch dàng bQ, hiÇu quâ, dày dü
câc nQi d*g, dâm bâo chuong ûinh, ké ho4ch dâ dè ra và cô chuyên bién tién bô.

Nhên thûc, ûâch nhiÇm cüa câc câp, câc ngàurh, can bQ, công chirc, viên
chüc ntrât n nguoi ctrmg dàu trong thyc hiÇn CCHC duqc nâng lên; dâp gng ctuOg

sU quan tâm cüa nguôi dân, doanh nghiêp và xâ hQi. Huy dông dugc nguôn lgc dê

cüng cô, bô sung trang tfriét bi thlrc hiÇn Oè an chinh q"ye" diÇn tu, tmg dUng
CNTT, xây gWrg Trung.tlim phUc vU hanh chinh công tinh, Bg pt âo tiép nhan và
râ két quâ câp hgVên, câp xd. Thü tsc hành chinhttruôc thâm quyèn giâi quyét cüa
câc ngàurh, câ9 câp tiép Qrc dugc don gian h6a, cât giâm thoi gian giâi quyét, quy
hinh giâi quyét TTHC thrng quy d!nh, gôp phân tàng thu ngân sâch ô mqt sô don.t
vl cap xa.

E§i ngü can b§, công chûc, viên chüc ttmg buôq cô sô lugng, co câu hçp 1ÿ,

üinh ttQ ctruyên môn dugc nâng lên, dap img tiêu chuân ng4ch công chüc và ôhüc
danh nghê nehiÇp viên chrîc.

Câi câch tài chinh công dat két quâ tich cgc.
Khrrrg kién uric chinh quyè, diÇn tu dugc ban hanh và 6 chüc thlrc hiÇn.

, Hê thông quan lÿ chât lugng theo tiêu chuân ISO 9001:2008 duqc âp dUng
AOi voi IOO_% sô, ngành, UBND câp huyÇn và721116 don vi câp xâ.

2. Tàn t4i, hçn ché
Môt sô sô, ngành côn chua chù dQng trong viÇc rà soât vàn bân dê tham

mrru xây dpg vàn ban süa dôi, bô sung, thay thé.
Tién cTô xây.dpg TTHC thuôc thâm quyèn giâi quyét giüa ngành vôi

ngà,nh, nganh vôi câp côn chQm.

Công tâc phtii hqp giüa câp vôi câp, câp vôi ngành côn h4n ché, chua chàt
chê, chua hiÇu quâ.
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Viêc thUc hiÇn co ché giao quyèn tg chù, t.u chlu trrâch nhiÇm AOi vOi don v!
sU nghiÇp công lâp ô mQt sô don vi côn g4p nhièu hng tung. ThUc hiÇn công kùai,
minh b?,ch cung câp dlch vg công ich qua eâu tfràu côn han ché.

. Công.dch vU công.uà hq thông thông tin mQt ctra diÇn tu cô it bô hà so tr.uc
tuyér,, câc hô so trên hÇ thông dèu do crân b0 mQt cüa nhâp vào tu ban giây.

ViÇc két nôi liên thông 04 câp phân mèm Quan lÿ vàn ban và dièu hanh iIâ
e- b?o güi n+en theo Quyêt dinh 28/20LB|QD-TTg, tuy nhiên moi chi dtmg lai ô
viÇc hôi bâo dê biêt khi güi bên nh?n dâ nhân dugc vàn ban, chua theo dôi dugci
luông xü lÿ vàn ban theo huong dân cua Vàn phông Chinh phü.

Viêc ,:ng dUng chü § s6 môi chi thçc hiÇn thü công trên vàn ban «IiÇn tu,
chua triên khai tich hÇp urrg dwrg tên phân mèm Quan tltvan ban và dièu hanh,
Công dich vu công và hê thông thông tin àOt cüa diÇn tu.

MQt.sô co quan, tlg, ui chua thgc hiÇn nghiêm viÇc duy tri, câi tién và âp
dUng hÇ th6ng quan lÿ chât luqng theo tiêu cnuan-lSO 9001:2008...

3. Nguyên nhân
Công ttic chi tlao dièu hanh t4i mQt s6 co guffi, don vi c6 lüc, cô viÇc cèn

chua quyét HÇt và dàng b§; d§i ngü công chüc tham muu thgc hiÇn nhiêm vU
CCHC ô mQt sô don v! kiêm nhiêm.

,Côrg tâc phiSi hçrp giüa câc co guffi, 9* yi, dia phuong chua du-o. c chft chë.
Môt sô don v!, dia phucrng thgc hiÇn chua tOt ctré dq bâo câo dinh §, bâo câo chua
tÎü nQi d*g, sti tiçu theo công vàn huong dân.

Thü truong mQt sti don v! chua sât sao chi clpo công tâc xày dung và rà
soât vàn ban quy pham phâp luât thuôc llnh vgc quan lÿ.

Vàn phông Chinh phü y.eu càu câc co quan gui nkn vàn ban diÇn tu tu
Trung uong dén «tia phuong thi5ng nhât st dung mang truyèn sô tiê., chuyên dung
cüa câc co quan D*rg, Nhà nuôc aê aam bâo tinh dàng bQ trong triên ttrai tét nOi.

Tuy nhign, hjên nay câc co.quan eëp k1hô kààn khi sü dung men& chuyên dr:ng vi
cèn nhièu bât câp trong trién khai: giâ cuôc cao; t4i tla Nam phâr, mèm Quan lÿa '^

vàn ban và tliêu hành dang dugc sü dgng hiÇu quâ do dugc cung câp qua Intgrnej
phUc vU can bQ, công chüc truy câp tu xa dê hm viÇc, üong khi mAnB truyèn sti

liÇu chuyên dung câp II không cung câp dich vu Internet chuyên dung.
Chua cô vàn U* quy pham phâp luQt cüa Trung ymg quy dinh vè vàn thu

l* t ÿ dê.rmg dung CNTT atii vOi dich vp công tr.uc tuyén mric dQ 3 và mirc d0 4.

Cu thê: Tô chüc, câ nhân nôp hà so trên mflrg, viÇc luu trü theo quy dinh vè công
tâc vàn thu trong câc truôrng hçp này chua c6 quy dlnh nào dè c4p, do vQy chua
dâm bâo tinh phâp 1ÿ hong công tâc vàn thu luu trü.

Chua cô trpc tét nôi liên thông nôi bô tinh (LGSP) theo quy dinh cüa BQ

Thông tin và'Truyèn thông.
Môt sô hang mçc: Trang bi thiét bi cho Trung tâm tich hçp dü liÇu; Nâng

câp phân mèn Quan tÿ vàn ban và ttièu hanh; hç thông.fu Aç" tu; nèn tang tich
hVp chia sé dü liÇu dung chung (LGSP) thuQc DU tln tIâu tu trung hCp, guâ hinh
triên khai dang bi vuong màc trong quy trinh TTHC; kinh phi dugc bô tri cho Dg
rin cèn hen.hçp. \

Nguàn nhân lgc cho ung durrg CNTT chua tlâp rmg duo. c yêu càu, hinh dO,

n&rg lgc cüa quan tri mang côn h4n ché.
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M[t bàng ung dUng CNTT cüa nguü dân, doanh nehiêp không dông <Ièu

nên sü dung caô aictr vg công flrc tuyén cèn r'.ât han ché.
Thü truong môt s6 

"o 
guffi, tton v! chua thlrc sy quan tâm và coi viÇc img

dung CNTT, côp nhât thông tin là nhiçm vu bât buôc dugc UBND tinh giao, do
vfy tong công tac chi d4o dièu hành cèn chua quyét liÇt.

Phàn thli hai
Phuong hudnrg, muc tiêu, nhiQm vg nàm 2019

r. PIilIOT{G rrtIONG, MUC rÉU
Tiép tuc dây mqnh câi câch thü tuc hanh chinh, nâng. cao chât lugng, trâch

nhiêm cüà can b§, công chüc, viên chüc và nguü it mg dàu .o quan don v! dia
phuong. Phân itâu d4t câc chi tiêu:

lee^ cao chât^luqre P*l dqne ?üi 
Tn1ns tpn fu: ,u.|,*h chinh công

tinh, B0 phân tiêp nhAn và trâ kêt quâ câp huyÇn, câp xâ, gàn voi xây dUng chinh
quyên diÇn tu.

Nàm 2}lg, hoan thành câc mpc tiêu theo lO trhh tai Dè an sti 836/DA-
UBND ngày O3l7t2Tl7 cüa UBND tinh vè dây mAnh cëi câch TTHC giai iÏo4n
2017-2020.

LOO% thü tpc hành chinh dugc giâi quyét theo co ché mQt cùa, mQt cüa liên
ügng tai Trung tâm ghgc W hanh chinh công cüa tinh,. Bq phAn tiép nhan và trâ
két quâ câp huyÇn, c,âp xd; câi thiÇn thü hang câc chi sti pCl; PAPI, PAR INDEX
cua tinh so vôi nàm 2018, phân"dâu ü4t tong nh6m xép hang tu 25-30 câc tinh,
thanh phô tr.uc thugc Trung uong.

Hoan thiÇn và nâng cao hiÇu quâ viÇc vân hanh quy tinh ISO và viÇc cung
câp câc dich vU công @c tuyén trân công thông tin diên hr cüa tinh, ftên phân
mêm m§! cüa diÇn tÿ câc co guan, don vi, ttâm bâo 90% trü lên câc sô, ban, ngành,
LJBND câp huyÇn,9âp 1a tri.ên khai thsc hiÇn dat hiÇu quà.

Kiên toàn, sâp xép tô chüc b§ mây cüa hÇ thiing chinh tri tinh ggn, hopt
dông hiÇu lgc, hiÇu quâ; nâng cao chât luqng và hiÇu quâ hopt ctqle cüa câc don vi
sU nghiÇp công lfp theo l0 trinh cüa Chuong trinh hành ttông sô 54-CTr/TU cüa
Tinh üy thyc hiÇn Nghi quyét trung uong 6 (Kh6a )flI) cüa Dang.

tr. tEmpM vu rRQNc rÂM
1. Công tâc chi tl3o, tlièu hành
Câc câp üy dang, ch(nh quyèn phât huy két quâ ttâ d4t duo.c nàm 2018, t4p

trung khâc phuc câc hqn ché, yéu kém tei co quan, don vi, tàng cuàng kiêm trà,
giarn sât thuong xuyên Aê Aè ra câc nhiÇm vu, giâi phâp nhàm câi thiÇn thü hAng
câc chi s6: Câi câch hantr chinh (PAR INDEX), Nàng lçc cqnh tranh câp tinh (PCD
và HiÇu quà qual H và hành chinh công câp tinfr (PAPI) nâm 2}lg cüa tinh.

Chï d4o, tô chric thuc hiÇn cô hiÇu quâ Két luân sô 96-KLÆU ngày gl7l2}l8
cüa Ban Thuèrng vç Tinh üy vè két quâ giüa nhiÇm § thuc hiên Nghi quyét sô OS-

NQ/TIJ ngày 23 thangg nàm 2016 cüa Tinh üy vè dây manh câi câch f,anf, chinh,
trqng tâm là thü tUc hành chinh và nâng cao chât lugng ctân bÇ, công chüc, viên
chüc, nguùi «Itmg dàu ccy guffi, d«m v! giai"do4n 2016-2020.

Üy ban nhân dân tinh chi d4o, fién k*rai Ké ho4ch CCHC nàm 2019 c6
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trAr.rg tâm, trgng diém; chi d4o câc co quan tham mlru theo dôi, ttôn ctiic công tric
phôi hçrp trong thyc hiÇn CCHC.

Càn cû Kê ho4ch công tric nàm 2019 cüa Ban chi d4o, câs co quan, dor v! xây
dgng Ké hopch công ülc nàm z}tg Aê tô chric thpc hiÇn.

2. Vè câi câch thê ché
Tiép tUc tiên khai thUc hiên tôt Luft ban hanh vàn ban quy phAm phâp lupt

nàm 2015 và Nghi rlinh sô 34l2Ol6/l:{D-CP ngày l4t5l2\l6 cüa Chinh phü quy
ttinh chi tiét mQt sO Aièu và biÇn phâp thi hanh Luft ban hanh vàn ban quy pham
phâp lu4t nàm 2015.

Ban hành Chuong fiinh ban hanh vàn ban cüa UBND tinh nàm 20191' tham
mrru, theo dôi, dôn dôc viêc thUc hiên Chuong tinh tÏàm bâo ttung quy dinh, ki.p

thùi, ttu"F phâp luât.
Tiép tpc fién khai thgc hiÇn, dôn dôc câc sq baru nganh, UBND câc huyÇn,

thtuh ph9 ttrsc hiÇn Ké ho4ch hÇ thông h6a vàn bârr lcy 2014.- 2018 tên dia ban tinh.
Dây manh công tâc kiêm tra, xü tÿ, rà soât, hÇ thông hoâ vàn bân QPPL,

huonq dân, theo dôi, dôn iTi5c câc Sô, ngành, dia phuong thUc hiÇn hiêu quà công
tâc kiêm tra và xü lÿ vàn ban QPPL trên dia ban tinh. Dâm bâ,o 100% vàn ban tlâ
ban hanh dugc qu kiêm tra, phât hiÇn và tham mrru xü lÿ ki.p thü nhting vàn ban vi
phatn 

i;".fli1iffii"fllîffi,ru quâ krri c6 càn cü rà soât và rà soât theo
chuyên dè, Enh v.uc theo yêu càu cüa co quan c6 thâm quyèn.

3. Vè câi câch thü tuc hành chinh
Trién khai thuc hià c6 hiÇu quâ Nghi dinh sô 6ll2018ÀID-CP ngày

23/4l2}l8 cüa Chinh phü vè thUc hiên co ché m§t cria, m§t cua liên thông trong giâi
quyét thü tsc hành chinh; Thông tu s6 OllzOftffI-VPCP ngày 23tltl2}t8 cüa Vàn
phông Chinh phü huong aân tfri hanh mQt sô quy dinh cua Nghi dinh sti
6 1/20 1 8^ID-CP và Bè an câi câch thü tpc hành chinh eiai doen 2Ol7 -2020 cüa tinh.

Triên khai thuc hiÇn cô hiÇu quâ Quyét dinh sô 1380/QE-TTg ngày
l8/l}l2}l8 cüa Thü tuong Chinh phü phê duyÇt Oè an thUc hiÇn liên thông câc
TTHC: dàng § khai tü, x6a dang lcÿ thuong trû, huong cné eô tü tuâilhô trg chi
phi mai târrqh"".rg mai tang phi tên dia ban tinh.,

Süa cïôi, bô sung ho{c thay thé bâi bô quÉt dirir- 1412015/QD-UBND ngày
l4l7l20l5 cüa UBND tinh Hà Nam ban hanh QuV ttinh vè tô chüc thgc hiÇn công
tâc tiép nhân và giâi qryét thü tpc hành chinh trên dia ban tinh Hà Nam.l,'aLJ

Tiép qrc chi dpo rà soât, thông kê, công bO kip thùi câc thü tuc hanh chinh
moi ban hành, sùa dôi, bô sung, UaIUO ifr"OJtham'iuyèn giâi quyét 

",iu 
rar iJ,

ban, ngành, cüa UBND câc hgyÇn, thành phô và LJBND cérc xàrphuùng, tt i trâ".
Ban hành ké ho4ch kiêm soât TTHC; ké hopch rà soât, dârh gia ffUC ,a

thgc hiên co ché mQt cüa nàm 2019 tuên dla ban tinh.
Tiép nhfn và xü lÿ câcphan ânh, kién ngh! cüa câ nhân, tô chüc vè quy dlnh

hành chinh và hanh vi hanh chinh.
Chi dpo câc don Ji liên quan nghiên criu, dè xuât giai quyét dè _*t i cüa Buu

ttiên tinh vè mô diêm hô tq sü dung dich vp công tr.uc tuyén tei câc Aiêm nuu Aiên
vành6axâ; \ ,

Dàng tai ttày dü, kip thü câc TTI{C vào co sô dü liÇu quôc gia vè TTHC.
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Iône hqp xây dung bâo câo dinh lcÿ, d9t xuât và nghiên cüu, dè xuât câc
sring kiên câi câch TTHC và quy ttlnh liê.n quan.

Eây manh công tac tnryèn thông vè tiêm soât TTHC , cëi câchTTI{C, rtàc biÇt
tà câc TTHC thyc hiÇn dich 4r công fgc tuyén mûc 3, 4 và câc TTHC thgc hiÇn qua
dich vu buu chinh công ich dêi cânhân, tô chüc, doanh nghiêp biét, thlrc hiên.

Tô chric tâp huân nehiÇp vu kiêm soât TTHC ého-crln bô dàu môi câc sô,
ban, ngà,nh và UBND câc huyÇn, thanh phô.

Thuc hiÇn kiêm ffa công tac kiêm soât, cài câch TTHC và thgc hiÇn co ché
mQt cüa, mQt cüa liên thông trên dia ban tinh.

4. Vè câi câch tô chtic bQ mây
Chi d4o câc don vi thgc hiÇn câc mpc tiêu, nhiÇm vg theo lô trinh tlâ dugc

ban hanh trong Chuong üinh hành dông sô S+-Ctrm-l cüa Tinh üy và câc quyét
dinh s6 807/QD-UBND, 8o8/QD-UBND ngày 22l5l2}t8 cüa UBND tinh.

Tô chüc triên ktrai thyc hiÇn câc Nghi dinh cüa Chinh phü thay ttré Ngtri
<tinh sô 24/2ot4tND-cP và Nghi dinh sô 37 tzot4lt:E-cP cüa Chinh phü vè tô
chûc câc co quan chuyên môn thuQc UBND câp tinh, câp huyÇn và câc vtur ban
huong dân cüa câc bQ, nganh Trung ucrng.

ThUc hiÇn viÇc rà soât danh mgc v! tri viÇc làm và co câu công chüc theo
ngpch trong câc co quan harh chinh nhà nuôc sau khi câc bô nganh tnrng uong ban
hành câc vàn ban huông dân ttrgc hiÇn Nghi dinh cüa Chinh phü thay tfré Ngtri
dirfl. 24 120 I 4^ID-CP và Nghi dinh 3 7/20 1 4ÀID-CP.

Phê duyÇt ban mô ta công viÇc và khung nàng llrc cüa danh mgc v[ tri viÇc
làm trong câc dcrn vi sU nghiêp công'qp.

. Tiép tuc rién khai thgc hiÇn cô hiÇu quâ tinh gian biên ché theo Ngh! quyét
sô fe-NqrtW cüa B9 Chfnh d. Ra soât biên ché su nghiêp, tàng cuôrng § luft, §
cuong hành chinh.

5. Vè xây dr;ng và nâng cao chât hrrErg tIQi ngü crfln bQ,.9og chüc, üên chûc
Chi dao câc sô, ban, ngàu:h, UBND câc huyÇn, thành phô xây dUng kê hoach

xét tuyên viên chric và tô chric thuc hiên sau khi Chü tich UBND tinh phê duyÇt,

tÎëc biêt là viên chüc nganh Giâo dgc và Eào tao.

Chi t14o Sô NAi vu, Sô Giâo dgc và Eào t4o, Sô Y té và UBND câc huyÇn,

thanh phti xây dUng ké hoach tô chüc thi thàng hang chüc danh nghè nghiÇp viên
chric nganh giâo dgc, nganh y té.

UBND tïnh ban hành quy dinh siS luqng, tiêu chuân truong phông, ph6
truong phông thuQc sô, UBND huyÇn, thanh phô, sau khi Chinh phü ban hanh
Nghi tlinh vè tô chüc câc co quan chuyên môn thuQc UBND câp tinh, câp huyÇn và
Nghi dlnh quy dinh tiêu chuân câc chüc danh can bô.- 

Triên khai xây dUng co sô dü liêu phân mèm quan lÿ can bQ, công chüc,
viên chüc theo huong dân cüa BQ Nôi vU.

Chi dpo câc don v! tô chüc thuc hiên IOO%Ké hoach dào tpo, bèi duOng can

bQ, cô:rg chüc, viên chüc nàm 2019 và dam bâo câc-mgc tiêu cüra Ké ho4ch dao

tpo, bàiàuông giai do4n 2017-2020 dâ du-o. c câp cô thâm quyèn phê duyÇt.

6. Vè câi câch tài chinh công
Câc don vi tiép tuc thuc hiÇn co ché tg chü theo Nghi dinh sô 130/2005^{D-

cp; Nghi dinh sô tti lzol3ll\TD-cP và Nghi <rinh sô 43l2006ÀID-cP cüa chinh phü.
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Triên k*rai tich csc $uc h.ç" §lyqg ûiû hành dông sti s+-ctrm; nsày
30101/2018 cüaIlq uÿ;,ré 

foach ,a rugIKLt-uBND nsày 30t3tzot8 cüa uÿ bannhtu dân tinh; pè rin sÉp xép, ryq cao hiÇu quâ hoal éong cüa câc don v! ss
"gnêpjgng 

lâp {ên ttla ban tinh Hà-Nam Aa A"q. phê duyÇi. 
-

TTép tpc {fu rurai xrul hiên Ké ho4ch cüa Uÿ ban nhân dân tinh vè viÇc triên
khai thuc !üÇn Nshr tlinh sô tOtzgl.lnmi-Cp ngày L4tOZtzOt5 cua Chfnh pi,,i q,y
ctlnh co 

9hé t.".h, cüa don vi su nehiêp công bp] 
'

Tô chüc r"_:"tl, thâm dinf pr,ao roai ôac don v! su nghiÇp theo Nghi dinh
431200611{D-CP, Nghi dinh 1612015^ID-CP cüa Chinh pilri. fa"'g hqp tha, mrru
üinh UBND tinh ra quyét dinh.

UBND tinh chi d4o câc sô, ngà,nh, UBND câp huyÇn, câp xâ tàng cuèrng
công tric chi ilao, dièu hanh, giâm sât viÇc quan lÿ ngân sâch- nhà nuôc; thgc hiÇn
c6 hiÇu quâ công tric quan lÿ thu, chi ngân sâch nhà nuôc Aê Aam bâo tIü ;g"il;
dâp tmg nhu càu chi cüà tinh.

7. Vè hiÇn tl4i h6a hành chinh
7.1. Thpc hiên ké hogch img {rng CNTT trong hopt dQng cüa co quan hanh

chinh nhà nuôc
Tiép tpc trién khai h4ng mgc nâng câp phân mèm Quan lÿ vàn ban và Dièu

hành dâm bâo theo Quyêt dirù séi zgtzotS/QE-TTg ngày tzlzlzôl8 cüa Thü tudrns
Chinh phü vè viÇc güi, nhen vàn ban ifiên tu giaaéâc-cà qu* trong ttgtfrArg [tu;
chfnh nhà nuéc.

Tiép tpc fiên khai hqng mpc nâng câp hÇ thông thu ttiÇn tu công vg cùa tinh
dâm bâo tôc tfq gui, ,hâo rùanh hon; truy câp thuan tiçr, fr*.

Duy ti Công thôpg tin tIiÇn tu cua tinh tüip img nhu càu thông tin cua ngroi
dân và dganh nghiÇp; Công Dlch ve công và !e thông trgrg tin m§t ÿ diÇn tu.

Dây manh trién khai viÇc thuc hiên tiép nhan hà so và tâ két quâ giâi quyét
TTHC qua dlch vU buu chinh công ich; triên khai viÇc thu h9 phi, lê phi dlch vr,r

công tr.uc tuyén: Tô chüc § két thôa thufn hqp tâc gita câc sô, ban, ngàu:h,
UBND c,ac huyÇn, thành phô vôi câc Ngân hang.

. Dây manh viÇc img dung CNTT tong giâi quyét TTHC tai bô phân mQt cüa
cap xa. , \

Triên khai hpng mpc xây dUng nên tâ,ng chia sé tich hçrp d,rng chung (LGSP)
phUc vg viÇc tét nOi chia sê dü liêu giüa câc hÇ thông thông tin. Triên kùai xây
dUng co sô dü liêu trqng diêm phuc vg cho câc mgc dich tra cûu, tim kiém và khai
thâc thông tin cüa nguü sü dpng tên môi truong mAng: Co sô dü liÇu aât eai tintr
HàNam; co sô dü liêu dân cu...

Tiép Qrc xây dpg và hoan thiên phâr, mèm quan lÿ co sô dü liÇu thi dua
khen thucrng và xü lÿ vi pham hanh chinh.

Dào t4o nâng cao kién thüc và tÿ nàrrg tmg dUng CNTI; an toàn, an ninh m4ng
cho ciân bô quan 4. *æg câc co quan. Tô chüc câc lop dào tao cho can bQ, công
chüc, viên chüc vê kÿ nàng CNTT theo Thông tu sô 03/2014/TI-BTTTT, ngày
lll3/2014 cüa BQ Thông tin và Truyèn thông quy dlnh chuân kÿ nàng sü dgng CNTT.

Tiép tpc triên khai mpng truyèn s6 tiç,, chuyên durgcho câc sô, ban, ngàu:h,

UBND câc huyÇn, thành phti, UBND câc xd,phuèrng, thi trân.
7.2. Üng dUng CNTT trong quy trinh xü lÿ công viÇc cüa co quan hành

a
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chinh, giüa câc co quan hfuh chinh trong tinh 
\

ftrU. hiên xù lÿ, dièu hành ren pnao mèm quan lÿ vàn ban và dièu hanh

theo quy ûinh khép kin. Sü dUng thu diÇn tu công vg-trong viÇc gü, nhfn câc vàn
ban tràng hoet dông cüa co quan theo quy ainn. frién khai *g .dUrrg phân mèm
nguôn *-ô Op", So,urce thay cho câc phân mèm phâi mua ban quyèn t4i co quan.

7.3. Công U6 aann mqc dlch vg công trgc tuyén: Dôn dôc câc co quan Công
UO AàV dü và.sü dung hiÇu quâ dich w công t4rc tuyén mric dô 3., müc dO 4.

7.4.Yè âp dgng hê th6ne quan lÿ chât luqng theo tiêu cnuan ISO
Câc sô, ngà,::h, UBND câp huyÇn xây dpg và duy ûi hê thông quan lÿ chât

luqng theo tiêu chuân ViÇt Nam TCVN ISO 9001: 2008 hong ho4t tlô.ng oüa câc
co quan. Kiêm ffa, dânh giâ viÇc duy ti và câi tién hÇ thông chât luqng t4i câc co
quffi, iton vi dâ công bO ap dung hê thông chât luqng TCYN ISO 9001:2008.

Ban hanh Ké hopch âp dung hÇ thông quan lÿ chât lugag theo tiêu chuân

Qu6" giaTCVN ISO 9001 :2015 vào hopt d§ngcüa câc don vi hanh chinhtên tlia
ban tinh Hà Nam nàm 2019 (trong tl6, triên khai moi tai 33 xâ và chuyên aôi ttr
phiên ban ISO 9001:2008 sang ISO 9001 :2015 cho câc cton v! dâ triên k*rai tu nàm
2016 và 2017). fn6i nçrp voi ViÇn nàng suât ViÇt Nam tô chûc 07 kh6a dào tpo
"chuyên gia danh.giâ n§i b9 hê thông quan lÿ chât lugng TCVN ISO 9001 :2015"
cho câc don vi triên khai trong nàm 2018 và2019.

Trên dây là Bâo câo két quâ công tâc cài câch hanh chinh nàm 2018,
phuong huong, nhiQm vq nàm 2019 cüa Ban Chi itao CCHC tinh./.

Noi nhân:
- Thuùng tr.uc Tinh üy,
- Câc thành üên Ban Chi dao CCHC tinh,
- SôNQi vs,
- Ltm Vàn phông Tinh ùy.
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