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nghi Ban Chi dao Câi câch hành chinh tinh ngày l3ll2l20l8, sau

khi nghe Giâm d6c Sô Nôi vu - Thu ky Ban Chî dpo bâo câo két quâ thuc hiên
nhiêm vU câi câch hành chinh (CCHC) nâm 2018, dè xuât phuong huong, nhiêm
vg tro.ng tâm nàm 2}lg và ÿ kién thâo lufn cüa câc dông chi tl4i biêu dU Hqi nghi;
dông chi Bi thu Tinh üy - Truong Ban Chï dao tét tuân nhu sau:

Nàm 2018, công tâc CCHC dugc Ban Thuong uU Tinh üy, Ban Chi dpo

CCHC tinh tiép tpc xâc dinh là nhiêm qr trgng tâm, thuèrng xuyên <tê t6p trung
lânh dpo, chi d4o, kiêm tra, dôn dtic viÇc triên khai thgc hiÇn cüa câc câp, câc

ngành, câc co guffi, tlon v!. Do vfly công tâc cëi câch hành chinh cüa tinh cô nhièu
chuyên bién, ilat két quâ tfch cgc. Câi câch thü tuc hanh chinh (TTHC), thgc hiÇn

co ché mQt cüa, m§t cüa liên thông ituqc thgc hiÇn quyét hÇt. Trung tÉim phuc vu
hanh chinh công, Bô phan tiép nhfir vàttâkét quâ cüa câc huyÇn, thanh phô hopt
dông ôn dinh dtu di vào nè nép, tpo dièu kiÇn thuan loi cho nguoi dân, doanh
nghiêp. Quan tâm huy dông nguàn lpc dê cüng cO, bô sung trang ttriét Ui thUc hiên
Oè an chinh quyèr, diÇn tr:, img dpng CNTT, xây dpg Trung tâm phgc vU hanh
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uyên, câp xâ. Thü tuc hanh
câp tiép flrc dugc don gian

chinh công tinh, Bô phân tiép nhan và trâ két quâ câp h
chinh thuQc thâm quyèn giâi quyét cüa câc ngà,nh, câc
hôa, câtgiâm thü gian giâi quyét.

Bên canh két quâ dâ dat dugc, công tâc CCHC vân côn môt sô tôn t4i, han
ché nhu: két quâ xép hang chi siS PCI, câc chi sti liên quan dén CCHC cüa tinh
châm dugc câi thiên; viÇc danh giâ chi s6 frai lông cüa nguoi dân, doanh nghiêp
chua dâm bâo khâch guil, chua düng vôi tinh hinh thgc té; công tâc tham muu
xây dpg, süa aôi, Uô sung mQt s6 vàn ban quy phpm phâp luQt côn ch{m; viÇc
phOi hpl,p tham muu công bô TTHC giâi quyét theo co ché, mQt cüa liên thông
giÉa câc ngành, câc câp hanh chinh fên mQt sO tintr v.uc côn chua kip thùi, câ biêt
c6 viÇc tôn tpi kéo dài ânh huong clén dàu tu, san xuât, kinh doanh cüa doanh
nghiêp. Tién dô thuc hiÇn mQt st5 công viÇc chua dâp tmg yêu càu nhu: thyc hiÇn
sÉp *ép, tinh gian dàu moi câc co quan ttrôi ctrintr quyèn; sâp xép, nâng cao hiÇu
quâ hopt dông ctlr- câc dcrn vi sy nghiÇp công lap; thuc hiÇn chuyên aôi co ché
giao d1r totln kinh ph( cho câc don vi su nghiêp công lQp sang hinh thûc dâu thàu
cung câp dich 4r công ich.... ViÇc trién kâai thlrc hiÇn chü § sô chua dugc sâu
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rông. Üng dpng CNTI trong nôi bô ô môt sô câc co quan hành chinh hiÇu quâ côn

chua cao.

Bên cpnh nguyên nhân l*râch quan 1à do môt sô huong dân, quy tlinh, vàn

ban süa cÏôi cüa Trung uong uè râp xép, tô chirc b§ mây chua dàng b§, dày dü thi
nguyên nhân chü quan 1à chü yéu, do mgt sti tàn tpi, han ché dâ dugc chi ra chua

duoc khâc phuc trift dê nhu: công tac phôi hW, su quyét liÇt, t$p trung tong lânh

d4o, chi dpo, tô chüc thuc hiên cüa mQt tO câp üy, chinh quyèn, co quan, sô,

nganh cô lüc, c6 viÇc côn h4n ché, hiçu quà chua cao.

Dê thgc hiÇn cô hiÇu quâ nhiêm vç công tâc câi câch hành chinh üên tlla
ban tinh trong nâm 2019, yêu càu câc co quan, don v!, ctia phuong thUc hiên tôt

L r.^
mot so nnrem vu sau: ,,

1- Tiêp tpc chî dpo thgc hiên tôt Kêt luAn sô 96-KLlTU, ngày 9/712018 cüa

Ban Thuèrng vu Tinh üy vè két quâ giüa nhiÇm § thUc hiên Nghi quyét sô Og-

NQ/TU ngày 231912016 cüa Tinh üy vè dây menh câi câchhành chinh, trgng tâm
tà thü tgc hanh chinh và nâng cao chât lugng cân bQ, công chüc, viên chûc, nguài
d,mg dàu co guffi, ctcrn vi giai dopn 2016-2020; Ké ho4ch sé;ZZOS!«U-UBND
ngày Ogl8l2}l8 cüa UBND tinh vè tiép tpc thlrc hiÇn Nghi quyét s6 OA-Nqm-l
cüa Tinh üy vè dây manh CCHC giai dogn 2OL8-2020.

2- Yêu càu câc câp üy, chfnh quyèn, thü û:uong câc co quan, tlon v! cà rà
soât ngay câc h4n ché, yéu kém qua dânh giâ két quâ công trâc CCHC nàm 2018 và
thông bâo, két lufln cüa câc doàrr kiêm tra cüa tinh dê cô câc giâi phâp ktrâc phuc,
xây dpg ké hopch, xâc dinh rô trâch nhiÇm cüa tùmg tô chric, câ nhân trong câi
thiên thû bâc xép hgrg câc chi s6: câi câch hanh chinh (PAR Index), nàng lgc
canh tranh (PCD, chi s6 hiÇu quâ quân tri và hanh chinh công (PAPI) cüa tinh
nàm 2019.

3- UBND tinh chi ttpo trién k}rai Ké hogch CCHC nâm 2019 dâm bâo toan
diÇn, c6 trgng tâm, trgng diêm bâm sât câc nhiêm vU dâ cTè ra; thuômg xuyên theo

dôi, klp thü ctôn d6c tién dô thuc hiÇn. Môt sô nQi dung cs thê:
- Vè Cai câch thê ché: Nâng cao tfnh chü tlqng, hiÇu quâ trong công tâc xày

d1mg, ban hanh VBQPPL ttâm bâo kip thài, dung trinh tg, tlüng phâp lupt; quy
dinh rô trâch nhiÇm cüa ttmg co quan, don vi trong viÇc xây dUng và thgc hiÇn câc

thê ché dugc ban hành. Thlrc hiên dôi môi quy tinh xây dpg vàn ban theo itirng
quy dlnh cüa Luft ban hàu:h vàn ban quy ph4m phâp luft nàm 2015 và Ngh! dinh
séi ylZOt6^iD-CP ngày 141512016 cüa Chfnh phü quy clinh chi tiét mQt sô dièu và
biÇn phâp thi hanh.

- -:,- Vê câi câch thü tpc hành chinh, thgc hiÇn co chê mQt cüa, mQt cria liên
thông: tiép tqc triên k'hai Dè ân cüa tinh dâ du-o. c phê duyÇt và câc chi d4o huong
dân cüa Trung uong. MUc tiêu là nâng cao chât lugng dich vU hành chinh công, rut
ngàn thùi gian thgc hiÇn, gifun phièn hà, tpo thuan lgi cho nguoi dân, câc tô chüc,
doanh nghiêp. Xây dpg và ban hành B0 thü tUc hành chinh liên thông giÉa câc

,t
ngành, câc càp trên dfa ban tinh.
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- Vè Cai câch tô chüc bQ mây, xây {mg và nâng rao chât lugng ttQi ngü can

bQ, công chüc, viên chric: Tâp tung tfuc hiçn Chucmg üinh hành dÔng sô S+CTrÆU,

s5 oz-Crrfru vè ürgc hiÇn Nglr! quÉ Hgi nghi Trung uong 6,7 (kùrôa )il) ü9ng tâm

là thlrc hiÇn Nghi quyêt rô rs-NQ/iw vè mÇt sô vân dè vè tiép tpc dôi moi, râp *.p
tô chüc b§ mây cüa hÇ thông chinh fi tinh ggn, ho4t ilqng hiêu lUc, hiêu quâ Nghi

quyét ro tg-NÔfrW vè tiép tuc aôi moi hê thông 6 chüc và quan lÿ, nâng cao chât

luqng và hiÇu quâ ho4t dqng ctr. câcdon vi sU nghiêp công lfp, câc vàn ban két lupn,

chi d4o liên quan cüa Ban Thuèrng vU Tinh üy và câc Dè an dâduo. c phê duyÇt dam

bâo chât lugng, tién dô dè ra.

Tfp trung khâc phUc nhüng tàn @i, hAn ché trong quan 1ÿ hành chinh nhà

nuôc trên m§t sO tinh v1rc; tàng cuèrng chân chinh § luflt, § cuong hành chinh
gàn vôi nâng cao d4o düc công vr; cüa cân b§, công chüc. Thlrc hiên tinh gian biên

ctr,5 tt"o dung yêu càu tar Nghi quyét sO fg-NQnW ngày l7l4l2\l5 cua Bô Chinh ti
gân voi fiên khai thuc hiên Nghi quÉ sO tt/ZOt8^lQ-IDND ngày l3/7t2018 ct;r-

IDND ünh hô tg crân bQ, công chûc, viên chrîc, nguü lao dQng thuôc diÇn dôi du do

ttrUc hiên sâp xép tô chüc b§ mây, t.u nguyên thôi viêc.

- Vè Cai câch tài chinh công: khtu trucrng thgc hiÇn cô hiÇu quâ ttè ân sâp
A ^ a.t

xêp, nâng cao hiÇu quà ho4t dông cüa câc dcvn vi sU nghiêp công lâp dâ dugc Ban
Thuôrng vu Tinh üy thông qua. Thyc hiên quan lÿ minh bech dlch vç công ich;
khân truong xâc dinh rô danh mgc và xây dpg câc dintr müc chi phi dê công khai,
thuc hiÇn dâu thàu cung câp câc dich vu công do nhà nuôc bâo dâm kinh phi.

- Vè Uiçn dai hôa hanh chinh: Triên khai câc dU an công nghç thông tin cua

câc sô, ban, ngàu:h, UBND câc huyÇn, ürành pnO aam bâo hiÇu qua sù dgng, trrlnh
lâng phi. Duy ti thgc hiÇn tôt viÇc âp dUng hÇ thông quan lÿ chât luçmg theo tiêu
chuân TCVNI ISO 9001: 2008 vào ho4t dông ct.a câc co quan hành chinh tên ttla
ban tinh; triên khai âp dung hÇ thông quan lÿ châtlugng theo tiêu chuân TCVN ISO
9001 :2015 AOi voi dcm vi tr.uc thuQc sô, ngành, iton vi câp xâ üên illa ban tinh.
Nârrg cao nhfn thric và k*ruyén khich âp dung mô hinh 55 (sang lgc, sÉp xép, s4ch

,ÿ\\.r'
së, sàn s6c, sàn sang) tong câc co guffi, don vi dê câi tiên lê lôi làm viÇc, nâng cao
nàng su'.it, hieu quâ công viÇc.

4- Công tac chi d4o dièu hành và kiêm tra, giiim sât câi câch hanh chinh:'
- Tàng cuôrng sU lânh d4o, chi dpo cüa câc câp üy Dang, chinh quyèrr, thù

truông câc co guffi, don vi t4o sg thting nhât, quyét tâm cao trong triên khai thgc
hiên ké hopch cài câchhanh chinh. Xâc dintr rô trâch nhiÇm nguü drmg ctàu trong
viÇc tô chüc thUc hiên câc nhiÇm v.u câi câch hành chinh. Chü trgng công tâc phôi
hçrp tong giâi quyét thü tqc hanh chinh liên quan giüa nganh và câp, giüa câc co
guffi, don v! hanh chinh nhà nuôc clâm bâo ch{t chë, thông su6t. Uÿ ban nhân dân
tinh chi d4o tàng cuèrng công tâc dièu phtii, dôn d6c viÇc phôi hqp giài quyét công
viÇc giüa câc sô, ngành, dia phuong dâm bâo hiÇu quà.

- Dây manh thanh tra, kiêm tra công w; xây d\mg, Oôi moi co ché, hinh
thüc kiêm fta, giâm sât, drlnh giâ hopt dông cüa Trung tâm phUc W hanh chinh
công câp tinh, Bq phân tiép nhfn và trâ két quâ câp huyÇn, câp xâ theo ké hoach
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két hçtp tTQt xuât; tàng cuôrng tg kiém ffa, nâng cao chât luo-ng công tâc kiêm tra,
giâm sât viÇc thçc hiÇn câi câch hanh chinh t4i câc co quan, don vi.

- Tàng cuèmg ÿ thirc trâch nhiêm cüa nguoi ilmg dàu câp üy, chhh quyèn,
tlrü tnrong câc co quan don vi trong chi d4o chân chinh, thgc hiÇn nghiêm viÇc
giâi quyét TTHC thuôc thâm quyèn và trên dla ban, lüâc phuc tinh trgng thiéu
công khai, minh bpch vè fUlC, quâ h4n trong giâi quyét TTHC.

- Xây dgng bQ tiêu chf clânh giâ chi si5 câi câch hanh chinh cüa câc sô, ban,
ngành, Ûy ban nhân dân câp huyÇn, câp xd nâm 2019, xin ÿ kién thông qua cüa
câc thanh viên Ban Chi d4o CCHC tinh dê tô chüc châm iliêm dâm bâo thlrc chât,
khâch guffi, chinh xâc két quâ thgc hiên nhiêm vu câi câchhanh chinh cüa câc co

a.!
QUffi, don v!, gàn vôi công tâc thi dua khen thuong.

- Da dpng h6a công tâc tuyên truyèn vè câi câchhành chinh; nghiên crîu giâi
phâp dinh huong, t?o thupn lqi giüp nguùi dân, doanh nghiêp tiép cQn và sü dUng

nhièu hon dich vg công truc tuyén ô mirc dÇ3,4. Oôi mOi phuong thirc tiép nhen
A.và giâi quyêt phan ânh, kiên nghi cüa tô chüc, công dân, dâm bâo nhanh chông,

thiét thuc, hiÇu quâ.

5- Giao Sô Nôi vu tiép thu hoàn chinh Bâo câo tông két nâm 2018; chü tri,
phôi hçp câc Thanh viên Ban Chi dao tham muu xây dUng Ké hoach công tâc nàm
2019 cüa Ban Chi ilao Cti câch hanh chinh tinh (ban hành trong thdng 12/2018).

Vtur phông Tinh üy thông bâo ÿ kién chi dpo cüa dàng chi Bi thu Tinh üy -
Truong Ban Chi dao Câi câch hành chinh tïnh dê câc co guffi, don vi dia phuong
biét, thgc hiÇn./.

Noi nhân:
- Thuùng t.uc Tinh üy,
- Thành viên Ban Chi tl4o CCHC tinh,
- Üy ban nhân dân tinh,
- Câc sô, ban, ngàu:h, doàm thê tinh,
- Câc huyÇn, thàrnh üy, tlang üy t4rc thu§c,
- UBND câc huyÇn, thanh ph6,
- Luu VPTU.
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