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I- Công tâc chï tlpo, tlièu hành.

7. Ban hùnh cdc vdn bôn chi ihgo, ilièu hùnh cûa Ban Chi ilgo

Ban Chi ctao Câi câch hành chinh tinh (gçi tât ta Ban Chi tlao) dâ ban hanh

Ké ho4ch sô 16.KItrtBCD ngày OglO2l2OlS vè công tâc trgng tâm nàm 2018 cüa

Ban Chi d4o; ban hanh: Ké ho4ch sô tZ- KI{/BCE ngày 2ll5/ 2018 và Quyét
dinh sô 18 - QD/BCD, ngày 3Ol5l2OL8 vè kiêm tra công tâc CCHC vàthanh lap
Doan kiêm ta công tâo CCHC nàm 2018 trên dia ban tinh.

2. Triën khai thçc hiQn công tdc CCHC
Tiép tpc thgc hiên Nehi quyét sô OS-Nq/TU ngày 23 thangg nàm 2016 cüa

Tinh üy vè dây mæh câi câch hành chinh, trqng tâm là thü tgc hành chinh và
nâng cao chât tuqng can bQ, công chûc, viên chüc, nguùi iÏtmg dàu co quan, don
vi giai doen 2016-2020; Ké hopch s6 ZlZlXft-UBND ngày 0311012016 cüa

UBND tinh vè viÇc thlrc hiÇn Nghi quyét sO OA-Nq/TU và nhiÇm vu CCHC nàm
2018, Üy ban nhân dân tinh dâ ban hành câc vân bân dê tô chüc thgc hiÇn'. Dén
nay, công tâc CCHC dâ dugc UBND tinh triên khai thyc hiÇn trên tât cât câc linh
v.uc, d4t IOO% câc nhiÇm vu üong Ké hoach

Trên co sô câc vàn ban chi tlao ilièu hanh cüa Ban Chi dao CCHC tinh và
UBND tinh, 100% câc sô, ban, ngà,nh, UBND câc huyÇr1 thành ptrO cË xây dgng ké
ho4ch cüa don vi, dia phuong minh và fiên khai dén câp co sô dé tô chüc thUc hiên.

3. Vè công ttic tuyên truyèn

'- Ké ho4ch s6 gOOOlrct-UBND ngày l3ll2D0l7 vè viÇc ban na*r ré hoach CCHC nàm 2018;
- «é ho4ch s6 OgXlf-USND ngày lOlOlt2OlS cùaUBND tinh vè tuyên truyèn CCHC nàm 2018;
- «é ho4ch s6 gZOt«tt-UBND ngày 22112t2017 vè tu tiêm tra, rà soât vàhÇ th6ng hôa vàn bân rên rlia bàn tlnh
HàNam.
- «é ho4ch s6lZeS«H-UgND ngày28t12t20tZ vè kiém soât TTHC nàm 2018 trên ttia bàn rlnh Hà Nam;
- «é ho4ch s6 ZleeXll-UBND ngày 28ll2D0l7 vè rà soât, ttânh giâ TTHC nàm 2018 Eên rlia bàn rinh Hà Narn;
- QD s6 2263|QD-UBND rgày 23tl2D0l7 cüa LJBND tinh vè viÇc ban nann I(é hoach tlào tao, bôi duüng cân bQ,
công chüc, viên chtc nâm 2018;
- «é ho4ch s6 :OOSXfI-UBND ngày l3ll2t20l7 vè {mg dpng CNTT trong hopt tt§ng cüa co quan nhà nuôc rên
tlia bàn tlnh Hà Nam nàm 2018;
- Ké hopch s6 SOSn<H-UBND ngày lz,3n}1,8 cùa UBND tinh vè âp dpng Hç ttr6ng quân Iÿ 

-chât 
luqng theo tiêu

chuân qu6c giâ TCVN ISO 9001:2008 vào hoSt ttQng cùa câc co quan, t6 chüc ttruOc tç ih6ng hành chinh nhà
nuôc kên tlia bàn tinh Hà Nam nàm 2018.
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Ngay tu aà,, nàm, UBND tinh dâ ban hanh Ké hopch tuyên truyèn CCHC
nàm 20182, câncü Ké ho4ch cüa UBND tinh, câc co quan, don vi dâ xây dUng Ké
ho4ch tuyên uuyèn CCHC t4i «lon vi, dla phuong, voi nhièu n§i dung và hinh
thüc tuyên tuyèn phong phü, da dand.

4. Công tdc thanh tra, kiém tra CCHC
Ban Chi dao tIâ ban hanh Ké hoach kiêm tra công tâc CCHC nàm 2018,

kiêm tra tryc tiép tei câc Sô: Tài chinh; Tài nguyên và Môi ü:uong; Ké hopch và
Dàu tu; Công Thuong; Xây dpg; Nông nghiêp và PTNT. UBND tinh ban hènh. ':
Ké ho4ch kiêm tra CCHC nàm 2018, kiém ta thgc té tai câc co guffi, d<rn v[, diâ' '

phuong (duc kién kiêm tra tqi 03 cîon v! cép sô: Sô Lao dQng, Thuong binh & Xd
hçi; Sô Công Thuong; Sô Gido ù1c & Dào tqo và 03 ilon v! ctip huyÇn: Binh Lqc,
Lÿ Nhôn và thành pnA Pm U ).

U- fét quâ thgc hiÇn câc nhiQm vg trgng tâm vè CCIIC
1. Côi ctich thë ché
Công tâc xày dyng, kiêm tra và rà soât vàn ban quy ph4m phâp luft fiép

tpc dugc dây mqnh, gôp phàn tich cgc vào viÇc xây dpg thê ché và hoàn thiên

hê thông phâp luft, dâp img yêu càu câi câch hành chinh.

t. t. Vè xôy dçng và hoàn thiên hQ théng thé ché

LJBND tinh ban hành Quyét dinh sô 23271QD-UBND ngày 25t1212017 vè

viÇc ban hành danh mçc vàn ban quy pham phâp lu$t (VBQPPL) do UBND tinh
ban hanh và «Tè xuât ban hành nàm 2018; Quyét dinh 346IQD-UBND ngày

l3tOZlzOlS cüa UBND tinh vè viÇc ban hành Chuong trinh công tâc cüa UBND
tinh nàm 2018. Bên canh dô thuong xuyên bô sung ki.p thoi câc vàn ban khi c6

vàn ban msi cüa câp trên hoëc theo yêu càu quan lÿ cüa dia phuong. Do c6 sg

chü dgng ffong công térc xày dUng chuong frinh ban hanh vàn ban và cg ttrê noa

aOi voi ü:inh t.u ban hành VBQPPL cüa dia phuong, nên viÇc tutu thü quy trinh
ban hanh VBQPPL cüa tinh ngày cang dugc hoan thiên tu khâu xây dpg dU thâo

cTè cucmg; lây ÿ kién gôp ÿ cho dg thào, ÿ kién thâm tlinh cùa co quan tu phâp

truôc khi trinh câp cô thârn quyèn ban hanh.

6 thang dàu nàm, Sô Tu phâp dâ tô chrîc thtun dinh 20 dg thâo VBQPPL;
tham gia dông e6p ÿ kién vào 25 dr1 thâo vàn ban. 100% câc hè so d6ng gôp,

thârn tlinh ttuqc thUc hiên tlung tién dç và tlung quy dinh cüa phâp luQt. Eông thoi
trong quâ hinh tiép nhQn và giâi quyét hô scv dông g6p, thâm dinh vàn ban luôn
dâm bâo sg phôi hçrp voi câc co guffi, ilon vi cô liên quan.

Chât lugng xây dpg dy thâo VBQPPL do câc sô, ngành xây dpg co ban

itâp tmg ôl-o. c yêu càu vè câi câch thê ctré. Oôi vôi nhüng nQi dung không phù

2 Ké ho4ch s6 egxtr-ueND ngày 10/01/2018! Thông qua câc logi hlnh bâo chl và huy ttSng sù dUng mçi phuong tiÇn thông tin <lqi chüng, gôm: Dài Phât
thanh và Truyèn htnh Hà Nam, Bâo Hà Nam, Dài truyèn thanh câc huyÇn, thành ph6, Công thông tin <liÇn tu cüa
tlnh, Trang thông tin tliên tu cùa câc cs quan, ttcm vi. Tuyên truyèn thông qua hlnh thüc câc lôp t6p truân, Uèi

duüng vè n§i dung, té hoech thUc hiÇn nhiÇm v1r CCHC cho ttQi ngü cân bQ, công chüc, viên chüc; lông ghép n§i
dung CCHC trong câc hQi nghituyen tuyèn, ptrô Uién giâo dpc phâp lu$t. Công kùai câc thù tpc hành chlnh ô câc

sô, ban, ngành, Üy ban nhân dân câp huyÇn, câp xâ. Thuùng xuyên, kip thùi cêp nhât câc thù qrc hturh chinh dâ
ttugc süa Aôi, Uô sung và niêm yét công ktrai lên Trang thông tin ttiên tu cùa co quan, tton vi và Công thông tin
tliÇn hr cùa tinh.
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hçrp voi câc quy dinh cüa phâp luft hiÇn hành, co quan so4n thâo dâ tiép thu céLcÿ

kién d6ng g6p, thâm dlnh cüa Sô Tu phâp.

1.2. Công tdc kiém ffa, rà sodt vàn bàn

UBND tinh Hà Nam dâ ban hành Ké hoach 3TOIIKH-UBND ngày
22112/2017 vè tg kiêm tra, kiêm tra, rà soât và he inông hôa van ban trên dla
bàn tinh nàm 2018. Trong dô, xâc ttinh rô trâch nhiêm cüa Sô Tu phâp, trâch
nhiÇm cûa câc sô, ban, ngà,nh, UBND câc huyÇn, thành ph6 trong công tâc
kiêm tra, rà soât vàn ban. Theo dô, câc sô, ngành, çérc huyÇn, thành phiS da ban
hanh Ké hopch dê thyc hiÇn. Viêc triên khai thgc hiÇn Ké ho4ch này dang dâm
bâo düng tién <tQ thài gian và chât luqng, hiÇu quâ.

Trong 6 thang dàu nàm 2018, Sô Tu phâp phOi hçp v6i câc sô, ban, nganh
tU kiém ta 13/13 vàn ban quy phAm phâp luQt, d4t IOO%. Qua kiêm tra l<*rông cô

vàn ban nào trâi thâm quyèn, nQi dung phù hqp phâp luât hiên hành. Thông qua

hopt ilQng kiêm ffa vàn ban dâ g6p phân giüp cho hopt dQng ban hanh vàn ban
quy ph?m phâp luQt trên <tia ban tinh dugc itàng b§, thting nhât, dâm bâo tinh hçrp

hién, hçrp phâp, tinh khâ thi cüa vàn ban trong thlrc tiên, nâng cao hiÇu lgc quan

lÿ nhà nuôc bàrrg phâp lupt ô cÏia phuong.

Cung voi công tâc kiêm tra thi công tirc ràsoât, hÇ thông h6a VBQPPL tiép
tgc dugc tàng cuèrng. Chü tich UBND tinh dâ ban hanh Quyét diù 378/QD-
UBND ngày 5l3l2}l8, công Uô fét quâ tông rà soât, hê thông hôa vàn ban quy
pham phâp htdt20 nàm (tu ngày 0llOL/1997 dénngày 3Lll2t2\l7). Bên c4nh clô,

UBND tinh cüng cIâ ban hanh Ké ho4ch hÇ thông hôa vàn bâr, kÿ 2Ol4 - 2018

trên dia ban tinh. Tô chüc rà soât chuÿên dè phâp luât vè Aât tai liên quan dén câc

dU rln dàu tu. Eàng thôi, tlang tâp hcp vàn ban dê xuât ban cu6n hÇ thông h6a vàn

ban do [DND, UBND tinh ban hành côn hiÇu tyc tu Ol/Olll997 dén3llt}lz}l7.
1.3. Tô chûc thrc hiên và kiém ffa viQc thvc hiên cdc WQPPL
Oê triên khai thUc hiÇn c6 hiÇu quâ công tâc theo dôi thi hành phâp luat

theo Nghi dinh sé; SgtZOt2^lD-CP ngày 23l7l2\l2 cüa Chinh phü vè theo dôi
tinh hinh thi hanh phâp luât; Thông tu sé: rutZOt4lTT-BTP ngày 1515/2014 ct,n
BQ Tu phâp vè quy «finh chi tiét thi hanh Nghi t1inh s6 sgtzOLzh..fD-CP ngày

23t7t2\l2 cüa Chinh phü vè theo dôi tinh hinh thi hành phâp luat; UBND tinh dâ

ban hanh Ké ho4ch sti gtZn«t-UBND ngày 161412018 trién khai thuc hiÇn Quyét
rtinh s6 242lQE-ffg ngày 26102/2018 cüa Thü tuong Chinh phü phê duyÇt Oè an
-Â. ,. A
oor mor nang cao hiÇu quâ công tâc tô chüc thi hanh phâp luft giai doen 2018-

2022, ké hoach rô IS9S/KH-UBND ngày 181612018 vè pièu tra, khào sât tinh
hinh thi hanh phâp luft nàm 2018 trên dia ban tinh Hà Nam và câc ké ho4ch triên
khai công tâc theo dôi thi hành phâp lu4t hang nàm; hucmg dân câc sô ngành,

UBND câc huyÇn, thành phô xây dUng và tritân khai ké hogch theo dôi thi hành
phâp luft cüa ngành và tTla phuong, qua d6 công tâc theo dôi thi hành phâp luat
dâ clugc triên khai tfàng bQ trên toan tirù.

Sô Tu phâp dâ tién hanh tô chüc HQi ngh! tuyên tuyèn nQi dung Nghi dinh
séi SgtzOt2lI\rE-CP và Thông tu l4ftT- BTP cho câc rIOi tuqng tà can bO làm
công tâc phâp ché câc sô nganh; can b9 lânh d4o câc phàng chuyên môn thuQc
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UBND câp huyÇn và lânh d?o, cân bQ công chrtc câp xâ. Ngoài ra, Sô dâ tô chüc

06 lorp tgp huân, huong dân nghiÇp vç theo dôi tinh hinh thi hanh phâp 1u4t t4i 06

huyÇn, thành phti ttrông qua câc dgt tâp huân công tric tu phâp.

Triên khai Ké ho4ch sO EOZllXtt-UBND ngày 22ll2t2Tl7 vè theo dôi tinh
hinh thi hành phâp luât nàm 2018, UBND tinh dâ ban hanh Quyét dlnh sô

545/QD-IIBND ngày O5t4l2}l8 vè viÇc thành lflp Doan kiêm tra liên nganh vè

theo dôi thi hanh phâp luQt trên dla ban tïnh nàm 2018. Doan kiêm tra dâ xây
dUng ké hoach triên kùai thgc hiên kiêm tra công tâc thi hanh phâp luQt và dg
kién tién hành trong quÿ IIV2018.

Nhin chung, công tÉrc xày dUng và kiém tra, rà soât, hê thông h6a VBQPPL
tIâ dông gôp tich cgc trong viÇc xây d1me và hoan thiên hÇ thông fté ché cüa tinh,
gôp phân không nhô trong viÇc dây manh cài câchhanh chinh.

2. CAi cdch thritqtc hành ch{nh

Triên khai nhiêm vU kiêm soât thü tuc hanh chinh, câi câch thü tuc hanh
chinh,thgc hiÇn co ché mQt cria, mQt cüa liên thông nàm 2018, üong 6 thâng clâu

nàm, UBIID tinh ban hành mQt sô vàn ban itê chi d4o câc sô, ban, ngà,nh, dla
phu<rng tô chüc tfuc hiÇn nhiêm vUa.

2.1. Công tdc kiém sodt, càt céch thù tuc hành chinh

Quyét Ainn công UO fUfC cüa 05 Sô, ngành, cüa UBND câp huyÇn và
UBND câp xdvoi tông sO ZAt TTHC, trong dô ban hanh mot 174 TT{C, süa dôi
bô sung 80 TTI{C, bâi bô 27 T[HC. Dâ rut ngân thoi gian giâi quyét so voi quy
ctinh cüa phâp Iuêt dôi vor 226 thü tçc/254 thü tpc ban hành moi và dugc süa dôi,
bô sung d?t 89% (28 thü tpc không thê cât gifun, vi: 03 thü tpc vàn ban trung
uong kâông quy dinh thoi h4n, 24 thû tpc vàn ban quy pham phâp luat quy dlnh
thoi gian giâi quyét ngay trong ngày; 01 thü tgc c6 tinh chât phirc tap). Thoi gian
cât giâm là 120212540 ngày, tông sô ttroi gian rut ngân h 1338 ngày- 52,70Â.

Ngay sau khi câc TTHC duo. c công bti, da cap nhft kip thoi câc TTHC lên Co sô
dü liÇu qu6c gia vè TTI{Cs.

HiÇn nay toàn b0 l9ll9 sô, ban, ngành, 06106 huyÇn, thanh phô và 116/116
xâ, phuong, thi tr'ân trên tlia ban tinh dâ thUc hiên niêm yét công khai câc thü tgc
hành chinh thuQc thâm quyèn giâi quyét tai Trung tâm Hanh chinh công tinh, BQ

a «é hoech s6 3765/KH-t BND ngày 28 thâng 12 nâm2017 cüa UBND tinh vè kiêm soet rhü tuc hành chtnh
nàm 2018 tên tlia bàn tlnh HàNam; Ké hopch s6IZOO«U-IIBND ngày 28 thâng 12 ntur20t7 cùa LIBND vè rà
soât tlânh giâ thü tgc hàoh chinh nàm 2018 tren dia bàn tin! Hà Nam; Quyét dinh s6 I3ZIeD-LTBND ngày 16
thâng 01 nàm 2018 cùa UBND tlnh vè viÇc phê duyÇt dàu môi ttrgc triên *riem vu kiêm soât thù tuc hanh-cirtnh
têp tlia btu tinh Hà Nam; Công.vàn s6 IOZSruBND-KSTT ngày 02 thâng 5 nàm 2018 cüa UBNÈ thh vè viÇc
triên khai thsc hiÇn Nchi dinh sô. otlzotslND-CP ngày zlhnoig cria CÈftrh phù vè thuc hiÇn co ché mçt cüi
m§t cùa liên thông trong giài quyét Ori tgc hành chlnh.
5 quyét ttinh sô 266IQD-UBND ngày o2lo2Do18 vè viÇc công bô thù ruc hành chtnh thusc thâm quyèn giài
quyét cüa Sô Thông tin và truyèn thông tlnh Hà Nam;Quyét ai*r s6 rAOlqo-UnND ngày OOlslzoiS 

"è 
uiê.

công !,ô ttrü tuc hturh chlnh trong lÏnh v.uCphô bién, giâo duc phâp lu$t; lftrh vuc tfàng ky bién phap bào ttàm; linh
vuc tÉu giâ tài sàn thu§c ph4m vi chüc nàng quân Iÿ cria ngành in pl16p Hà Nam;e-uyét airf, 16 asslqo-uil1o
ngày 22RD0l8 vè.viÇc công b6 thü tgc hành chlnh thuQc thâm quyèngiài quyét è,,iâ Sô Công thucmg ttnh Hà
Nam;Quyét dinh s6 610/QD-IJBND ngày 20/4t2018 vè viÇc cong b6 thri tuc hânir chinh mûi uaniann tr,iO. tr,a,"
quyèn giài quyét cta sû Ké hqch va bàu tu ttnh Hà Nam;euyéi ai* s6 ksetqo-ueNo ngav oilsaoiâïa 

"iê.công bô tttü tgc hành chlnh môi ban hành thu§c ürâm quyèn giài quyét cüa Sû y té tinl Hà Nam.
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phân tiép nhfn và trâ tét qua câc câp theo quy dinh. Dàng thoi công khai trên
Công thông tin diÇn tu cüa tinh và cüa câc co quan, tton v!.

Tô chüc 05 hQi ngh! dôi thoer và phât 998 phiéu lâiv ÿ kién cüa h§ gia dinh,
câ nhân vè giâi quyét thü qrc hàrù chinh tqi cérc xâ xây dgng nông thôn moi trên
clia ban tinh. Két quâ cho thâV hç gia dinh, câ nhân co ban hai lông voi sg phuc vU

cüa co quan hành chinh nhà nuôc. Trong <16: RJât hài lông tà 341= 34,2o/o phiéu;
Hài lông là 546 phiéu :54,7Yo; Binh thuèrng là 111 phiéu : ll,LYo; Ktrông hài
lông là 0 phiéu :}Yo.

Dê dânh giâ mric dO hài lông cüa tô chüc, câ nhân atii voi s1r phgc vg cüa
co quan hành chinh nhà nuôc câc câp üên tlia ban tinh, ngày 2515/2018, UBND
tinh ban hanh Ké ho4ch sô \I+O«H-UBND vè viÇc do luôrng su hài lông cüa
nguùi dân, tô chric AOi vOi sg phgc vg cüa co quan hành chinh nhà nuôc cârc câp
nàm 2018 üên <I!a bàn tinh và giao Sô NOi 4r phôi hqp Brru diÇn tinh, câc don v!
cô liên quan triên khai thgc hiên.

Trong 6 thang dàu nàm 2018, UBND tinh không tiép nhfn dugc phan rânh,

kién nghi nào cüa câ nhân, tô chric vè quy dinh hành chinh và hanh vi hành chinh.

2.2. Thtrc hiÇn co ché môt ctïa, mQt ctha ltên thông

Sti luqng câc co guffi, don vi thUc hiên theo co ché mQt cüa, mQt cüa liên
thông lài 141 co quan, don vi (trong d6: UBND câc xà,phuèrng, thi trân: 116 don
vi; UBND câc huyÇn, thành phô: 06 tlon vi; Sô, ban, ngàurh: 19 tton v!).

Tông sO fUtC thgc hiÇn theo co ché m§t cria, môt cüa liên thông là: 1855

TTHC/1882 TTI{C (trong dô: UBND câc xâ,phuèmg, thi #n: 168 TTI{C; UBND
câc huyÇq ftành phét:349 TTHC; Sô, ban, ngành: 1338 TTHC/1365 TTI{C).

Tông sO ttHC thuc hiÇn dich vU công tr.uc tuyén là: 1882 TTHC. Trong
ct6, tông so rruC thuc hiên dlch vg công tr.uc tuyén müc dô 3, 4là 164811882,
detty lê 87,57Yo.

Két quâ giâi quyét TTHC 6 thâng dàu nàm 2018 (cô Phu lrtc I clinh kèm)

3. Cûi ctich tô chtûc b0 ruüy

3.1. Thrc hiÇn chinh sdch tinh giàn biên ché
Lap danh sâch tÏt5i tuqng tinh gian biên ché d$V20t8 bâo câo Bô Nôi vu,

Bô Tài chfnh phê duyÇt và thôngbâo 27 truèmg hqp tinh gian biên ché cho câc
ilon vi.

3.2. Công tdc ô chûc bQ méy

ThUc hiÇn quy dinh cüa Trung omg; Chuong trinh hành tÎông sO S+-Ctrm-l
cüa Tinh ùy, UBND tinh dâ ban hanh câc vàn ban: Ké hogch së; l+gn<U-tIBND
ngày 3O/3l2Ol8 thuc hiÇn câc Nghi quyét O8NQ-CP ngày 24/Oll2}l8 cüa Chinh
phü vè chuong üinh hanh dông cüa chinh phü thyc hiÇn Nghi quyét so te-Nqrrw
ngày 25lIOl2Ol7; Nehi quyét sô tOnlq-CP ngày O3lOZl20l8 cüa Chinh phü thsc
hiÇn Nghi quyé! sô 1S-Nq/TIV ngày 25lLOl2Or7; Quyét dlnh phê duyÇt oè an sâp
xép, tinh gian dàu m6i câc co quan UrOi ctrinh quyèn; Eè ân sâp xép, nâng cao hiÇu
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quâ ho4t dQng c:iua câc don vi sp nghiÇp công l$p trên ttia ban tirù Hà Nam; Dè ân
sâp nhfp thôn, tô dân phô chua dü tiêu chuân theo quy dirù trên dia ban tinh.

6 thang dàu nàm 2018 tinh dâ kiÇn toan chûc ,tog, nhiêm vg, quyèn h4n và
co câu tô chric cüa Bar-r QLDA dàu tu xây dpg thuQc UBND thành pnô fnri I,y
và huyÇn Duy Tiên; sâp nhâp Ban Giâi ph6ng m{t bàng vào Trung tâm Phât triên
quÿ dât tr.uc thuQc UBND thanh pfrO fnri Lÿ; Thanh lêp 05 dor v!6; Dg thâo Quy
dinh chrîc nàrg, nhiêm vç, quyèn h4n và co câu tô chirc cüa câc Trung üim7 và
Chi cgc An toan vÇ sinh thgc phâm; Giao Trung tâm Huân luyÇn và Thi dâu thê
dUc thê thao tiép nhân, quan lÿ và khai thâc sü dsng Nhà thi dâu Thê dgc và thê
thao cüa tinh.

4. Xây dVnS nûng cao chét fuçng iIQi ngû cdn bQ, công chirc, viên chûc
4.1. Xây dtmgvà quân lÿ dôi ngü cdn bQ, công chdcc, viên chdcc

ThUc hiÇn công tâc tuyên dUng công chûc, viên chüc, 6 thrâng dàu nàm
2018 tinh dâ phê chuân két quâ thi tuyên công chrîc nâm2017 và ban hành quyét
dinh tuyên dUng cho 89 công chric trung tuyên kÿ thi công chüc nëm 2017. Ban
hành ké hoech và tô chric tuyên dung 11 viên chrîc vào công tâc t4i câc don v!
tr.uc thuQc Sô Tu phâp.

Ngày Ogl4l2}l8, UBND tinh ban hanh Ké ho4ch sô SSZn<U-UBND vè
viÇc tô chüc ky thi nâng ngpch Chuyên viên lên ng4ch Chuyên chinh nàm 2018;

Sô NOi vU dâ phOi hçrp voi VU Công chüc, viên chirc, B9 N9i vg chuân bi câc nôi
dung tô chüc kÿ thi nâng ngpch chuyên viên lên ngpch chuyên viên chinh. Kÿ thi
dugc tô chüc an toàn, tiét kiêm dâm bâo ttung quy itlnh cüa phâp tuft.

Công tâc bô nhiÇm, Uô nhiêm l4i công chüc lânh dpo câp phèng, lânh dpo

Doanh nghiêp nhà nuôc dâm bâo dung quy hinh, quy d!nh.

Xây dpg dg thâo Nghi quyét cüa HDND tinh hô trg cân b§, công chüc,

viên chric thuQc diÇn dôi du t.u nguyên nghi công tric.

Tông hçrp két quâ danh gîâ cén bQ, công chüc, viên chric và xü lÿ § lu$t
nâm 2017; xây dUng bâo câo s6 lugng, chât luqng dQi ngü can bQ, công chûc,

viên chûc thü iliêm 3lll2t2T17 bâo câo Bô Nôi vu.

Xây dpg bâo câo tông két fti hành LuAt Cân bQ, công chric nàm 2008 và
Luat Viên chrlc nàm 2010 bâo câo B0 NQi vg; câc bâo câo cüa Ban Can sg Dang

UBND tinh vè công tâc bô nhiêm can bQ theo yêu càu cüa Ban Thuèrng vu Tinh üy.

4.2. Công tdc tlào tqo, bài duüng

Thuc hiÇn ké ho4ch dào t4o, Uôi auOng nàm 2}18,tinh dâ tô chûc 11 lop
voi 1.487 hqc viên 8.

6 Truùng tiêu hqc Nguyên fât fnanh Truômg THCS và THPT Nguyën tât mar*r thu§c phân hiÇu Truùng D4i
hqc Su phAm Hà NOi t4r tinh Hà Nam; Ban quàn lÿ bào tl t<ét câu ha tàng giao thông trgc +uôc Sô Giao thông
vân tâi; Ban quan lÿ Di tlch Quôc gia t!ëc biêt Chùa Long Dgi Scm, Ban qutui lÿ Di tich Quôc gia dëc biêt Chùa
Long Egi Scrn huyÇn Duy Tiên;

' Kiêm soât bÇnh tft, Trung tâm Y té huyÇn Lÿ Nhân và Duy Tiên thuQc Sü Y té,Trung tam y té câc huyÇn Kim
Bâng, Thanh Liêm và Blnh Luc;E Ot tOp CVC cho 62hçcüên; 03 lôp chuyên viên cho 380 hqc viên t4i huyÇn Lÿ Nhân, Binh Lgc, thành pnô fnri Ly;
06 bp bôi duûng nghiep qr công tâc tu phâp cho 580 hqc üên và 0t l@ bôi duüng nghiÇp qr xù lÿ vi ph4m hành chlnh
cho270 h9c viên; Ot tOp Uôi duûng nghiÇp W cho Truûng phô thôn xôm vôi 195 hqc viên.
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Cü 09 nguoi di dào t4o Sau dar hçc theo Quyét dinh 07 l20l S/QD-UBND; hô

trg cho 13 công chûc, viên chüc thuôc diÇn chinh sâch rru dâi tong dao t4o Sau d4i
hgc và thUc hiÇn chinh srlch thu hüt voi tông kinh phi 405 triÇu ttàng.

5. CAi cdch tùi chïnh công

5.1. Yè thuc hiên co ché g chti theo Nghi tîinh 130/2005/ND-CP và NShi
tlinh 1 17/20134ND-CP

Thuc hiÇn Nehi dinh sé; tzotzo0sÀlD-CP cüa Chinh phü, Nghi <linh sô

117I2013ÀID-CP ngày OTllOl2Ol3 cüa Chinh phü vè süa dôi Nghi dinh sô

130/2005/NE-CP, hang nàm Sô Tài chinh dâ tham mtru cho UBND tirù dg torân

ngân sâch nhà nuôc cho câc don ü theo itung quy d!rù, dam bâo thUc hiên ttây <tü

câc chinh sâch thué, thu nhfp, tièn fuong, tièn công và cric ctrinh sâch an sinh xâ hôi.
- l(frôi tinh: C6 54154 clcrn vi thuc hiÇn @t LOO%.

- fnOi huyÇn: C6 lOTtlOT don vi @hông, ban trgc thuôc huyÇn) dqt 100%.

Càn cü dg torln nâm dugc giao, câc dcvn vi dâ thlrc hiÇn quan lÿ chi tiêu cô
hiÇu quâ, dâp tmg yêu càu, nhiêm vg công trlc dugc giao, thUc hanh tiét kiêm,
chiSng Hng phi. Công tâc thgc hiên giao dg toân, kiêm tra viÇc thlrc hiÇn giao fu
toân dugc iÏâm bâo theo dung pham vi quy trinh, quy tï!nh.

Hàu hét câc don vi, co quan dâ chü dông xây dpg, süa aôi Uô sung quy
ché chi tiêu nôi bô; quan lÿ và sü dpng tai san công cüa co quan, don vi phù hçrp

và düng quy d!nh; thgc hiÇn công khai, minh b4ch vè tai chinh, ttrgc hanh tiét
kiêm, chi5ng lâng phi cliÇn, nuôc, diÇn tho4i, công tâc phi, vàn phông phâm, khânh
tiét, hQi ho.p t4o nguôn kinh phi tàng thu nhâp cho cân bQ, công chric

5.2. Tinh hinh trién khat thçc hiên co ché tv chû theo NShi dinh sii
43/2006ND-CP cûa Chinh phù quy dinh ché dç U chti, tttr chiu trdch nhiêm vè

thçc hiQn nhiQm uu uè tô chûc bç may biên ché và ùi chinh dih vA don v! sttr

nghiQp công lqp; 16/201S/ND-CP cùa Chinh phù quy dlnh co ché W chû ctia don
vi st{ nghiQp công; 141/20t6lND-CP cùa Chinh phù qry illnh co ché W chù cùa
ilon v! sç nghiQp công lQp trong linh vtrc sç nghi.êp ktnh tii và s1t nghiÇp khdc;
54/2016/ND-CP cùa Chinh phù quy tfinh co ché tr chû cùa câc tô chrhc khoa hec

và công nghê.

- Toan tinh cô 496 don vi. Trong ttô:

+ fnôi tinh cô 91 rlon vi su nghiêp: cô 01 don vi t.u dâm bâo chi thuong
xuyên và chi dàu tu (Trung tâm tïàng kiêm phuong tiÇn giao thông); c6 8 ttcrn vi
tU dâm bâo toan be kinh phi hopt dông thuong xuyên; 65 don vi ttâm bâo mçt
phân kinh phi ho4t dQng thucrng xuyên; 17 don vi do ngân sâch nhà nuôc dârn

bâo toan bô kinh phi ho4t ttqng.

+ rcrôi huyÇn: 405 tlon vi sU nghiÇp (cô 15 tÏon v! t.u dâm bâo kinh phi,
217 donvi dâm bâo mQt phân kinh phi ho4t d§ng thuùng xuyên; 173 donv! ngân

sâch nhà nuôc dâm bâo toan bQ kinh phi hoat tlgng).

6. HiQn itgi hotü nèn hành chïnh nhà nrôc
Chi dao thUc hiên nhiÇm vU hiÇn tTai hoâ nèn hanh chinh nhà nuôc, UBND

tinh ban hành Ké hoach sti :OOS«}I-UBND ngày l3ll2l2}l7 ct.n vè viÇc rmg
dUng CNTT trong ho4t dQng cüa co quan nhà nuôc tinh Hà Nam nàm 2018.
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Trién khai du rin nâng câp phân *èm "Quân 1ÿ vàn ban và ctièu hanh" dâm

bâo liên thông 4 câp chinh quyèn; dU rin "Mua sâm mây tfnh cho Üy ban Mët trân

Tô qu6c, câc hQi, cloan tfrê tintr và trang bi mây chü cho trung tâm m4ng cüa Tinh
" .l t
üy, bô sung mây tr4m cho 8 co quan, ban dang thuQc Tinh üy và 6 huyÇn üy,

thanh üy". Tàng cuùng bâo dâm an toàn thông tin, c4p nhât lô hông bâo mft cho

câc sô, ban, ngàu:h, UBND huyÇn, thành phô.Oang § chtmg thu sô cho lânh elp
câc sfl ban, ngành, UBND câc huyÇn, thành ptrO.friên khai khâo sât xây dpg và

triên khai Dè an "Phât triên câc dlch vu thanh phô thông minh tai tinh Hà Nam".

6. t. Hq tàng kÿ thuqt
- lO0% sô, ban, ngành, UBND huyÇn, thành phô dèu c6 m4ng cUc bô và

tét nôi lnternet. Câc co quan dâ c6 mây chü, tuong lüa cimg và ttriét bi chi5ng sét

tlâm bâo hopt dQng cüa m4ng cUc bô. I00% crân bQ, công chüc câc co sÔ, ban,

ngành, UBND huyÇn, thành phô cô mây tinh sù dqng trong công viÇc.

Trung tâm Tich hqp dü liÇu duo.c trang bi 13 mây chü, 01 tuong lüa cimg.
Câc hÇ thông thông tin dang dugc cài ctat t4i Trung tâm gôm: Hê thône thu diên
tt4 Hê thting gui, nhân vàn ban diên tu trên phân mèm Quan lÿ vàn bân và ctièu

hanh cüa toàur tinh; Quan lÿ vàn ban quy pham phâp luât; Thü tpc hành chinh...
Voi hê thông hiÇn tpi, Trung tâm Tich hçrp dü tiÇu moi chï dâp tmg mQt phân nhu
càu luu üü, chua dap rmg vè câ sô lugng, chât tuqng và giâi phâp công nghê; khâ
nàng bào mât dê chiing 14i câc nguy co xâm nhâp tu bên ngoài, phâ ho4i hÇ thông
chua cao.

Hà Nam sü dgng mang chuyên dr-g aê tét nôi mgng WANI giüa câc co
quan Dârg, Nhà nuôc. Dén nay lO}Yo câc co quan tét nôi m4ng chuyên dùng cüa
co quan Dang và Nhà nuôc.

6.2. Üng dung CNTT trong nçi bç cdc co quan nhà nrôc
- Phân mèm Quan lÿ vàn ban và dièu hanh dugc triên khai cho 25125 sû,

ban, ngành, UBND huyÇn, thành ptrô. 1OOX co quan tÎâ tmg dUng vào quân 1ÿ,

tlièu hanh và tlâ thgc hiÇn gui, nhân vàn ban ctiÇn tü thông qua phân mèm. Cô
r.l

nhiêu co quan rmg dUng tôt phân mêm, thltc hiÇn dây ttü quy hinh xü lÿ vàn ban
dén, dg thâo vàn bân di.

- Da két ni5i hên thông phân mèm Quan tÿ vàn ban và itièu hanh cüa tinh
voi t1rc liên thông quôc gia, trong dô dâ liên thông tn;c tiép toi Vàn phông Chinh
phü. Bên canh d6, tinh ciing dâ triên khai phân mèm tqi 1161116 xâ, phuong, thi
trân, dâm bâo két nôi Hên thông giüa câp huyÇn và câp xâ.

- IOO% sô, ban, ngành, UBND huyÇn, thanh pnô aa ung dung chü § sô
trong gui, nhân vàn ban itiÇn tu.

- Hê thông thu diên tü cüa tinh cung câp hôm thu cho IOO% can bQ, công
chûc cüa câc co quan. Hiên nay, hÇ thông dâm bâo cung câp hQp thu diÇn tü cho
cân b§, công chüc tù câp tinh dén câp xâ. Tÿ lê can bQ, công chric thuong xuyên
sü dgng hÇ th6ng thu «tiÇn tu trong công viÇc 1à g|yo,cao hon so voi nàm truôc.

- co sô dü liÇu quan 1ÿ vàn ban quy pham phâp luat tinh Hà Nam là co sô
dü liÇu quy mô câp tinh du-o. c cài ttflt tpi Trung tâm tich hqp dü liÇu cùa tinh. Co
sô dti'liÇu này dugc cap nhat thuong xuyên, phuc vu hiêu quâ công tâc chi d4o
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dièu hanh cria UBND tinh.

- Hiên tpi, mQt sô phân mèm, co sô dü liêu chuyên nganh dâ dugc xây

dUng và triên khai t4i mQt sô co quane câc phân mèm dang dugc tmg dUng. hiêu

quâ iai câc co guffi, mQt sti phân *èm do dugc xây dlmg tu lâu, han ché vè mat

công nghÇ nên khôngdâpimg ilugc yêu càu ngày cang cao cùa công viÇc.

6.3. Ung dung CNTT phuc vtt ngrùi ün và doanh nghiçp

Công chinh <lâ ttugc cQp nhft l<trâ tÏày dü thông tin. Trong 6 thang etàu nâm

2018, cAp nhat 139 vàn ban quy phem phâp luflt, vàn ban chi dAo dièu hàmh cüa

UBND tinh, Chü tlch UBND tinh; tnrng binh hàt g thang câp nhât 80 tin, bài.
Nhièu chuyên mgc trên công dâ tlugc ttriét t<é, tao lâp và cflp nhât thông tin: Sg

chi d4o, dièu hanh cüa Bi thu Tinh üy; Môt cüa, mQt cüa iTiên tu liên thông
TTHC; Trung tâm Hanh chinh công tinh Hà Nam.

Công con cüa câc co guffi, don vi dâ t4o dü câc mgc thông tin chri yéu theo
quy dinh. Hàu hét câc co quan dâ cfp nhat «Iày dü thông tin vào câc mpc. Trong 6
thang dàu nàm z}lS,trung binh hàng thang cô 33 tin, bà,i dugc câp nhât trên môi
cong con.

HÇ thông MQt cüa diÇn tu và d[ch vq công tr.uc tuyén cua tinh dâ fiên khai
t4i LOO% câc sô, ban, ngàmh, UBND huyÇn, thành phti và IOO% xâ, phuong, th!
trân. 6 th,âng dàu nâm 2018 (tinh dén ngày 3lt5t2}l8), c6 84.299 bq hô so dusc
nh4p vào hÇ thông MQt cüa diÇn tu và dich vg công trgc tuyén, trong d6 99,5% hô
so giâi quyét drrng và tnrôc hun;0,5Yo sô frô so dang hong thoi han giâi quyét.

LOO% câc TTHC khi dugc tiép nhQn t4i dugc tiép nhfn t4i Trung tâm hanh
chinh công cüa tinh dèu dugc can bQ, công chüc cfp nhQt, xü lÿ trên hÇ thông
Môt cüa diÇn tu và dich vq công tr.uc tuyén.

6.4. Vè dp dung ISO trong hoqt tlông cùa co quan hành chinh

UBND tinh dâ ban hanh Ké hoach sti SOgÆGI-UBND ngày l2l3l20l8 vè
triên khai âp dUng hÇ thông quan lÿ chât luçmg theo tiêu chuân qui5c gia TCVN
ISO 9001:2008 vào ho4t tlông cüa câc co quan, tô chric thuôc hÇ thông hanh
chinh nhà nuôc trên dia ban tinh Hà Nam nàm 2018 cho 73 xà" phuèrng, thi trân
trên clia ban tinh.

Sô Khoa hgc và Công nghê dâ ban hành công vàn sô }Tî1SKLilCN-TDC
ngày 25/5l2}l8 vè Aang ki tham gia kfiôa ilào t4o "chuyên gia tlanh giâ nqi bQ

IITQLCL TC\AI ISO 9001:2008 và giôi thiêu TCVN ISO 9001:2015" gui câc

sô, ban, ngành, UBND câc huyÇn, thành phô trên dia ban tinh.
III- Câc chï s6 nàm 2017 cüa tïnh
1. Két quâ rlo tuùng sg hài lông cüa nguùi dân, tô chrric a6i vOi sg phçc

vg cüa co quan hành chinh nhà nuôc tïnh Hà Nam nàm 2017 (SIPAS 2017)
D4t 83,08oÂ,xép thtl20163 tinh, thanh phô.

' Quân Iÿ câc tl6i tuqng nguùi c6 công cüa Sô Lao d§ng, Thuong binh và Xâ h§i; Hç ttrông ttrông tin Dia lÿ
(GIS) cüa Sô Tài nguyên và Môi ffihg, Sô l(hoa hsc và Công nghÇ, UBND thành ph6 Phù Lÿ; Quân lÿ két quâ
câc dy an Aè tai khoa hgc cüa Sô Khoa hqc và Công nghÇ; Quan lÿ cân b0 cùa Sô NQi vU; Quân lÿ câp phép
khotuig san cùa Sü Tài nguyên và Môi ffihg; «é toan cùa tât cà câc sü, ban, ngành, huyÇn, *ranh phô; quan ty
câp phép lâi xe, Quàn lÿ phuong tiÇn thùy nôi tlia cùa Sô Giao thông Vân tài; Qutui lÿ hà so ttri t6t ngniep trunà
hgc phô ttrông cüa Sô Giâo dgc và Eào t4o; Qutui lÿ viÇn phl cüa BÇnh viÇn Da khoa tinh; Quàn lÿ trq iicniU SO

Tu phâp;
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2.Két quâ Chi s6 CCUC tinh IIà Nam nâm Z0t7 (pAR II\DEX Z0t7)
Chi sô CCHC cüa tinh Hà Nam dqt 76,70 diêm, xép thri heng 38/63 tinh,

thành ph6. Trong d6:

- Diêm thâm ttinh: 44,57164,5 diêm (fu Aann giâ 57,2497 diêm);
- Diém dânh giâtâc dông cüa CCHC:32,t3134,5 diém (thông qua dièu tra

xâ h§i hec)
+ chi sô sIpAS: tz.
+ I(hâo sât công chüc, lânh tl4o quan lÿ: 17,63.

+ Tâc dông dén phât trién kinh té - xâ hQi: 2,50.

@hi fiét 02 chi té Ut Bdo cdo dinh kèm)

3. Chi s6 nàng lgc cçnh tranh câp finh GCD nâm 2017 cüa tinh
Ngày 221312018, Phông Thuong mai & Công nehiêp Viêt Nam (VCCD

cùng Co quan ViÇn trq phât triên quiSc té Hoa Kÿ (USAID) công UO Uô chi sti
dânh giâ và xép hang vè chât luqng dièu hanh kinh té cüa câc tinh, thanh phti.
Theo két quâ này, Hà Nam d1t 61,97 cliém, ilrmg vi tr( tht 35163, giü nguyên thir
hang so voi nàm 2015.

4. Chi s6 niçu quâ Quân tri và Hành chinh công câp tïnh (PAPI) nàm
2017 cüa tinh

Ngày 041412018, Chuong trinh Phât fién Liên Hçrp qutic t4i ViÇt Nam

cung Trung tâm Bôi duông can bô và Nghiên crnr khoa hgc M[t t â" Tô quôc

ViÇt Nam, Trung tâm nghiên cûu phât triên và hô trg cQng dông công UO Cfri sô

HiÇu quâ Quan tri và Hành chinh công câp tinh (PAPI) îâm 2Ol7 t4i ViÇt Nam.

Theo két quâ công b6, nàm 2OL7 Hà Nam dqt 37,58 ctiêm, drmg vi tri thri
16163 tinh, thanh phô và nàm trong nhôm 16 tinh, thanh phô cô thü hAng cao nhât

câ nuôc. Nàm ZOl7,tàng0,57 diém, tâng02 bflc so voi nàm 2016 (nàm 2016 dat

37,0t diêm, dung vi tri thü 18/63 tinh, thành phô và nàm trong nh6m 16 tinh,
thành phô tnrng binh cao)

IV. EÂNH GIA CHUNG
1. ffu tliêm
Duoi sg lânh dpo cüa Thuèrng tr.uc Tinh üy, Ban Chi d4o, Hôi dông nhân

dân và sg chi tt4o sât sao cüa UBND tinh cung voi sg nô lgc cüa câc don vi trên
<fia ban tinh, công tâc ciri câch hanh chinh 6 thang dàu nàm 2018 dâ duo. c triên
k*rai và tô chüc thpc hiÇn dày dü câc n9i dung m§t câch dàng bQ, c6 hiÇu quâ,

dâm bâo chuong ü:inh, ké hoach dâ dè ra. Nh4n thüc cüa nguü tlung dàu câc câp,

câc ngàrnh, cüa nguoi dân vè CCHC dugc nâng lên, dâ t4o duo. c sU quan tâm cüa

nguôi dân, doanh nghiêp và xâ hôi. MOt sô mp" tiêu cp thé vè CCHC dd dat dugc
két quâ buôc dà., q,run treng.

2. Tôn tçi, h4n ché

Bên cqnh két qua dâ dat dugc, công tâc CCHC côn bqc 1ô câc hgn ché nhu:

- Viêc thgc hiên CCHC ü câc co quan, clla phuong, don v! hiÇu qua không
ttông dèu. Nàng lyc, tinh d9, trich nhiçm cua mQt bô phan can bQ, công chüc côn
chua dup rmg yêu càu cüa nhiÇm vq frong tinh hirù moi.
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- Trgng tâm vè câi circhTTHC ttat hiêu qua ttrâp; tién i1ô xây dpg và ban
hành Bô thù tUc hanh chfnh liên thông giüa câc ngàrh, câc câp trên ttia ban
tinh côn chQm.

- MUc tiêu vè câi thiÇn Chi sô CCHC (PAR INDEX), Chi s6 nàng lUc canh
ftanh (PCI) cua tinh chua d4t yêu càu.

- Chua phê duyÇt Oè an xic dinh vi ti viÇc làm Aôi vei câc don vi su nehiêp
công l4p cüatinh.

- Công tâc tuyên truyèn và viÇc trién khai mQt s6 tintr vgc cô viêc hiêu
quâ chua cao.

- ViÇc tét nOi liên thôn g 4 câp phân mèm Quân lÿ vàn ban và «Iièu hanh
chua ttâp rmg yêu càu dè ra.

- Hà so phât sinh trong giâi quyét TTHC theo dlch vr; công trrrc tuyén mric
dQ 3 và müc iïQ 4 côn it.

2. Nguyên nhân
Nhüng h4n ché, yéu kém trong thUc hiên nhiêm vp CCHC trên dia ban tinh

phân lcvn do câc nguyên nhân chü quan; môt sO tàn t4i, han cné aa chi ra song
châm duo. c khâc phpc:

- Công tâc chi dpo dièu hành gÉn voi tâch nhiêm dôn d6c, kiêm tra, giaffi
sât cüa nguoi dwrg dàu tai mQt sô co quan, dcrn vi côn chua quyét tâm cao, thiéu
quyét hêt và dèng bô; ttôi ngü công chüc tham mrnr thgc hiÇn nhiÇm vu CCHC ô
môt sti don vi kiêm nhiÇm, tâm lÿ thp dQng; CCHC ngay trong nôi bô co quan,

don vi, giüa nganh voi ngà'nh, ngành vôi câp chua d4t yêu càu.

- Công tâc phôi hçrp giüa câc co 9uffi, don vi, dla phuong chua duo. c chf,t

chë, hiÇu quâ thâp, côn nê nang trong dâu tranh vor câc sai trii üong giâi quyét
công viÇc giüa nganh vôi nganh, ngàurh vôi câp. Môt sô don vi, dia phuong thyc
hipn chua t6t ché cfQ bâo câo dlnh §, bâo câo chua dü nQi drtg theo công vàn
huong dân.

- Công tâc kiêm tra, dôn dôc, huong dân cüa UBND huyÇn, thanh pnO AOi
A - , ,t r .^

voi câp xâ tong thlrc hiÇn niêm yêt TTHC, giài quyêt TTHC, co sô vflt chât,

trang tfriét Ui cüa Bô phfln tiép nhan và trâ két quâ ô câp xâ càn han ché.

B- NHIEM VU, GIAI PNÂP TRQNG TÂM 6 THÂNG CUÔI NÀM
I- NhiÇm vg
Tiép tpc dây -anh câi c6ch hành chinh, üqng tâm là cài câch thü tqc hanh

chinh, nâng cao chât luçmg và tâch nhiêm cüa cân bQ, công chirc, viên chric hong
thUc thi nhiÇm vp, công w. Eây mæh thanh ta công vg, tàng cuùng § cuong, §
luât hanh chinh. Rà soât, dânh giâ, chân chirù câc tôn t4i dê nâng cao Chi s6

CCHC cüa tinh, phân dâu nàm 2018, chi s6 CCHC tàng 10 bfc so voi nàm 2017.

II- Giâi phâp trgng tâm
Oê thUc hiên thàng tqi nhiÇm W 6 thang cuôi nàm, gôp phân nâng cao chi

sO CCUC cüa tinh nàm 2018, yêu càu thü tnrcrng câc sô, ban, ngàmh, doàn thê,
câc co quan dugc giao chü tri câc linh v.uc CCHC, bf thu, chü tich UBND câc

huyÇn, thành phô tâp bung lânh dpo, chi d4o triên khai toan diÇn, ttày dü câc
3 ,. , ,.^ 1, ^^nhiêm vU gàn vûi câc tiêu ch( CCHC; quyêt liÇt chi dpo thlrc hiÇn câc nhiÇm 4r
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chua üiên khai, châm tién dô hoflc chua d4t mpc tiêu; rà soât l4i viÇc phân công

trâch nhiêm và dôn d6c thuong xuyên A6i voi câc tô chûc, don v! üUc thuôc; khâc

phuc ngay câc h4n ché, yéu kém tIâ dugc Chinh phü, câc bQ, ngành két lufn qua

danh giâ Chi si5 CCHC nâm 2017 (theo Phu luc 2 ilinh kèm); dông thùi tâp trung
thUc hiÇn tôt mÇt sO nhiçm vç treng tâm sau:

1. Câi c6ch thê ché

- Triên k*rai thUc hiÇn c6 hiÇu quâ câc Ké hopch rà soât VBQPPL nàm

2018; Ké hoach Kiém ûa VBQPPL nàm 2018.

- Tiép tgc theo dôi, dôn ttôc câc sô, ban, ngành tham mm UBND tinh ban

hanh vàn ban theo Quyét Ai*, 2327!QD-UBND ngày 25ll2l2\l7 vè viêc ban

hanh danh mgc vàn ban quy pham phâp luQt do UBND tinh ban hanh và <lè xuât
ban hanh nàm 2018 và Quyét dinh 346IQD-UBND ngày t310212018 cüa UBND
tinh vè viÇc ban hanh Chuong üinh công tâc cüa UBND tirù nàm 2018; Ké
ho4ch 3TOLIKLI-UBND ngày 22lL2l2ol7 t.u kiêm ta, kiêm tra, rà soât và hê

thông hôa vàn ban trên itia ban tinh Hà Nam nàm 2018; Ké hoach hê thông h6a
vàn ban ky 2Ol4 - 2018 trên dia ban tinh; Tô chric xuât ban cuôn hÇ thông hôa
vàn ban QPPL 20 nàm.

- Dây mæh công tac kiêm ûa, xü lÿ, rà soât, hÇ thông hoâ vàn bàn QPPL,
huong dân, theo dôi, dôn d6c câc Sô, ngàurh, dia phuong thUc hiên hiÇu quâ công
téc kiêm ta và ru lÿ vàn ban QPPL tên dla ban tinh. Dâm bào 100% vàn ban dâ
ban hanh duo. c tU kiém tra, phât hiên và tham muu xrï lÿ kip thü nhüng vàn ban
vi ph4m theo quy clinh cüa phâp luat.

- Tô chüc rà soât kip thü, hiÇu quâ khi cô càn cti rà soât và rà soât theo
chuyên dè, Enh v.uc theo yêu càu cüa co quan cô thâm quyèn.

- Triên khai Ké hopch theo dôi tinh hinh thi hanh phâp lupt nàm 2018.

2- Câicâch TTIIC, thgc hiÇn co ché mQt cfra, mQt cfra tiên thông
- Dây mæh câi câch TTI{C, tao thuân lqi cho tô chüc, nguoi dân, doanh

nehiêp vor câc nhiêm vU cU thé sau tlây:
+ Thuèrng xuyên rà soât, chuân hôa, cQp rùêt, công b6, công lürai kip thoi

câc TTHC moi ban hanh hoflc TTHC dugc sùa dôi, bô sung, nhât n câc TTHC
liên quan û:uc tiép dén nguü dân, doantr nghiêp, bâo dâm sg thi5ng nhât trong âp
dung TTI{C.

+ Tiép tpc thgc hiÇn viÇc cât giam thoi gian giai quyét TTHC. Trong d6, têp
trung thlrc hiÇn 

"iit eri* thü gian giâi quyét TTI{C aôi voi câc lirù v.uc: chtmg
thuc, xâc nhfln; câp phép xây dpg, dàu il, kinh doanh; câp giây chfug nhAn qryèn
sù dung dât; câc TTHC thuQc thârn quyèn giâi quyét cüa câp huyÇn, câp xâ,...ti,.o
mlrc tiêu dè ra tai Nghi q,ryét sé: tgtZOtTlI\tQ-CP ngày 06/212017 cüa Chinh phü vè
tiép gc thyc hiÇn nhüng nhiçm vu, giâi phâp chü yéu câi thiÇn môi üuong ààu to,
kinh doanh, nâng cao nàng lgc cqnh tanh quric gia nàm 2OlT,ttinh huong dén nàm
2020;Nghi quyét so oa-Nqml ngày 23 thangg nàm 2016 cüa Tïnh,iy uè aây
m4nh câi câch hanh chinh, treng tâm là thü tpc hanh chinh và nâng cao chât
luqnB can b§, -công chüc, viên chüc, nguùi dur,g dàu co guffi, don vi giai doqn
2016-2020; Ké ho4ch séi zzzln<g-UBND ngày o3llol2lt6 cüa UBNDiint t iên
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khai rhsc hiÇn Nghi quyét sô og-NQ/TU và oè an sii slo/DA-UBND ngày
O3t4l2Tl7 cüa UBND tinh vè dây manh cà,i câch thü tpc hành chinh giai tloqn
2017-2020 nên dia ban tinh Hà Nam.

- Yêu càu 100% co quan chuyên môn câp tinh và tlon vi hành chinh câp
A - a, r. r

huyÇn, câp xâ công khai tlây dü, düng quy dlnh TTHC; niêm yêt công kùai <tia

chi, s6 diÇn thopi, hôp thu cüa co quan c6 thâm quyèn thUc hiên tiép nhan, xri lÿ
phan anh kién nghi cüa câ nhân, tô chric Aôi voi quy dinh hanh chinh t4i Trung
tâm hanh chinh côngÆQ phân tiép nhân và trâ két quà câc câp theo Thông tu si5

O}1}OIT|YI-VPCP ngày 3LtlOlzOlT oüa Vàn phông Chinh phü huong dân vè
nghiêp vu kiém soât TTHC.

- Xây dUng và ban hành Bô thü tgc hanh chfnh liên thông giita câc
ngàurh, câc câp trên dia ban tinh. Dâm bào 100% TTHC thuôc thâm quyèn giâi

i, a . a .rquyêt cüa co guffi, don vi duo. c thUc hiÇn co chê mQt cüa; tàng sô luqng TTHC
thUc hiÇn theo co ché m9t cüa liên thông dâm bâo dune quy trinh và cô hiÇu quâ.

- Tién hanh kiêm tra công tâc kiêm soât TTHC nàm 2018 tên dla ban tirù.
- Tàng cuùng kiêm tra, tU kiêm tra, khâo sât tinh hinh giai quyét TTI{C ô

Bô phân tiép nhan và tra két quâ cüa câp huyÇn, câp xd.

- Tô chüc tap huân nehiÇp vp kiêm soât TTHC nàm 2018; Tô chric riên
khai thuc hiên tôt Nghi rlinh sô 61/2018ÀIE-GP ngày 23/4/2018 cüa Chinh phü

vè thgc hiên co ché môt cüa, mQt cüa liên thông trong giâi quyét TTHC tên ctia

ban tinh vor cérc nhiÇm vu vè tuyên truyèn, phô bién, quân triÇt dén toan thê can

bQ, công chirc, viên chüc, nhân dân, tô chüc, doanh nghiêp; ban hanh quyét dinh
thay thé Quyét <Iinh sô t4lzOlslQE-UBND ng?y l4l7t2}l5 cùa UBND tinh ban

hanh Quy tlinh uè tô chüc thUc hiÇn công tâc lirép nhân và giâi quyét thü tuc hành

chinh tên dia ban tinh Hà Nam theo quy dinh tai Nghi dinh sô 6L12OL8^ID-CP.

3. Câi câch tô chürc bQ mây
- Tiép tpc trién khai thUc hiÇn c6 hiÇu qua chuong tiflh hành dqng cua Tinh

ùy; Ké hoactu Bè tln cua UBND tinh thUc hiÇn Nghi quyét cua BCH Trung uong.

- Triên khai thlrc hiÇn câc Nghi dinh moi cüa Chinh phü thay thé Nehi dinh
sé; zqtzot4ll{E-CP cüa Chinh phü quy tlinh vè tô chüc câc co quan chuyên môn
thuQc UBND tinh, thanh phô tr.uc thuôc Trung uong và Nghi dinh sô

3ZlzOl4lî'tD-CP ngày O5/5l2Ol4 quy d[nh tô chüc câc cs quan chuyên môn thuQc

UBI{D câp huyÇn, quân, th! xâ, thành phô thu§c tinh.
- Thpc hiÇn Dè tân sâp xép, nâng cao hiÇu quâ ho4t ctông cüa câc don vi sy

nghiÇp công lap trên ilia ban tinh Hà Nam; Eè ân srlp nhap thôn, tô aan pnô

chua dü tiêu chuân trên itia ban tinh dâm bâo vè tién dO thoi gian và chât luqng
câc nhiÇm vg dâ dè ra.

4.Xây dfrng và nâng cao chât lug:rg tIQi ngû cân bQ, công chûc, viên chûc
- Tiép tuc ffiên khai Quyét Ainn sô SO1IqD-UBIID ngày 3ll5l20l7 cùa

UBND tinh Phê duyÇt pè an nâng cao chât lugng dQi ngü cân b§, công chûc, viên
chüc và nguü ihme iÏàu co quan hành chinh, «tcrn vi sU nghiêp tinh Hà Nam giai
doan 2017-2020.
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- Nghiên crnr xây dUng QuV dinh cua UBND tinh vè chinh sâch thu hüt sinh

viên tôt nghiçp tTai hqc loai >«Ét sâ. ,è công tâclqii câc co quan hành chinh theo quy

dinh tai Nehi ifinh sô 140/2017ÀID-CP ngày O5tl2l2}l7 cir. Chinh phü vè chinh
sâch thu hüt, tao nguôn can bô tu sinh viên nghiÇp xuât sâc, ctân bQ küoa hqc trê.

- Tô chric Uôi auOng chuyên môn, nghiÇp vp công tâc CCHC cho ttQi ngü
công chric chuyên tâch CCHC tqi câc sô, ngàurh, UBND câc huyÇn, thanh phô.

- Phôi hçrp vôi câc don vi triên khai câc lorp ttào tao, bài duôT rg crtn bQ,

công chüc, viên chric theo ké hopch tlâ dugc phê duyÇt theo QD sô 2263lQD-
UBND ngày 2311212017 ciaUBND tinh.

- Tông hqp và xây dpg ké hoach clào tgo Uài auOng cân b§, công chûc,

viên chüc cua tinh nàm 2019.

5. Câi câch tài chinh công

- Triên khai §p thoi câc vàn ban quy phAm phâp lu4t moi cüa Chinh phü,

bQ nganh Trung uong thê ché hôa câc chü truong moi cüa Dang det hiÇu quâ, tién
d0 thùi gian.

- Tiép tpc câi câch hành chinh tong quan lÿ ngân sâch; Aôi moi co ché tài
chinh Aôi voi co quan hành chirù, don v[ sU nghiêp và doanh nehiêp nhà nuûc
theo yêu càu cüa Chinh phü, BQ Tài chinh, phù hqp tinh hinh thgc té tai tinh.

6. HiÇn tfui hôa hành chfnh
- Triên ktrai cô hiÇu qua trtnrng kién mic chinh quyèn diÇn tu tinh tIa Nam.

- Nâng câp phân mèm Quan lÿ và ban và itièu hanh aê triên khai tiên thông
4 câp, dâm bâo theo dôi dugc luèng xü tÿ vàn ban và tich hçp rmg dUng chü §

A ^ rÀ À '
sô trên phân mêm. Triên khai phân mêm nguôn mô thay thê sü dung hÇ diêu hành
Windows không c6 ban quyèn.

- Câc co quan, don vi .mg dUrrg hiÇu quâ phân mèm quan 1ÿ vàn ban; công
kùai TTHC thuQc thânr quyèn giai quyét cüa don vi t4r Trang thông tin ctiÇn tu cüa
sô, ngành, huyÇn, thành ph6; cô duèrng aân Aén co sô dü liêu qutic gia vè TTI{C.
Tich qrc tim giai phâp dê viÇc cung câp dch vg công tr.uc tuyén müc clQ 3, 4; üÇc
thUc hiên tiép nnanrua Ét qua TTHC qua dlch vU brnr chinh công ich cô hiÇu quâ

- Ban giao chimg thu sô cho câ nhfu câc lânh ttao dê tiép tgc triên kùai,
ung dung chü § sô trong câc co quan.

- Công bô và duy ti HÇ thông quan lÿ chât lugng phù hqp tiêu chuân Quôt
gia TCMrI ISO 9001:2008 tlune quy dirù, dam bâo IOO% sô don v! câp xâ theo Ké
ho4ch sO SO3Â([I-UBND ngày l2l3l2}l8.

7. Côngtâc chi tlço tlièu hành
- Dôn dôc câc sfl ban, ngà,nh, UBND câc huyÇn, thành phô rà soât toan diÇn

câc nhiÇm vu CCHC theo phân công t4i câc Eè ân, ké hoph CCHC giai cloqn và
nàm 2018 cüa tinh, câc ké ho4ch thgc thi tên câc lTntr vgc CCHC do câc sô chuyên
môn chü ti và ké ho4ch CCHC cua ngan[ dla phuong.

+ Dôi vor 14 xâ, phuong thu§c thanh pnO fnri Lÿ, huyÇn Thanh liêm chua cô
Bô phân tiép nhân và tâ két quâ itqc lâp: UBND thanh pno rnt Lÿ, huyÇn Thanh
Liêm xây dpg du toan kinh phi Aau tu xây dpg Bô phAn Tiép nhfn và trâ két quâ
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ftên illa bàn gü Sô Tài chinh tông hçrp, bâo câo UBND tinh xem xét quyét dinh
(thqc hiQn xong trong nàm 2018).

+ Bf thu, câp üy và nguài thn g dâu câc sq baru ngàrüt, UBND câp huyÇn,

câp rdchi.u trlch nhiêm trpc tiép firôc Lânh dao câp üy, co quan câp tên vè t<ét qua

thgc hiÇn nhiêm v.u CCHC t4i co quÉu1, don vi, itla phuong mirù, Éy hm tiêu chi dê

xem xét, dânh giâ mirc dô hoan thành nhiêm vU nàm 2018 và câc nàm tiép theo.

- Tàrrg cuèrng công tâc tuyên truyèn CCHC, da dgng hôa câc hinh thüc
tuyên truyèn tlén tô chüc, nguoi dân, doanh nghiÇp; triên khai tuyên tnryèn theo

tùrng chuyên dè vè CCHC dén thôn, tô dân phô; huong dân dày cffi quy tinh thyc
hiên TTHC; kiên tri ttmg buôc tuyên truyèn và vân dông tô chûc, nguùi dân,

doanh nghiêp sü dpng dich vu công tr.uc tuyén müc ttô 3, mric dÇ 4 câc sô, ngành
và UBND câp huyÇn dâ cung câp.

- Tiép Qc tô chric thgc hiÇn, tàng cuôrng công tâc thanh ta, kiêm tu Chi th!
së; Zerct-TTg ngày 051912016 cüa Thü tuong Chinh phü và câc chi thi cüa Chü
tich UBND tinh vè tàng cuôrng § lu4t, § cuong trong co quan hanh chinh nhà
nuôc câc câp; kiêm tra trâch nhiÇm nguoi d,mg tlâu, chân chinh ky luât, § cuong
hành chinh, kiên quyét xu Iÿ nghiêm AOi voi nhüng can b§, công chric vi ph4m phâp

lu4t, gây khô kùàn phièn hà cho tô chüc, doanh nghiêp và công dân.

Tô chric kiêm tra két quâ thyc hiÇn công téc CCHC nàm 2018 t4i câc don
vi theo Ké ho4ch cüa Ban Chi tlpo và UBND tinh.

- Danh giâ, châm diêm CCHC nàm 2018 theo Quyét tlinh sô 1075/QD-
LIBND ngày 26t/6/2018 cüa UBND tinh vè viÇc ban hanh Bô Chi sti Aantr giâ cëi
câch hanh chinh Aôi vOi câc sô, ban, ngàrnh và UBND câc huyÇn, thanh phô.

- Tô chüc fién ktrai do luong sg hài lông cua câ nhân, tô chüc A6i voi sg phpc
vgc co quan hành chinh nhà nuôc câc câpnàm 2018 trên tÏla bàn tinh tla Nam.

Trên dây là bâo câo két quâ công tâc CCHC 6 thang dàu nàm, phuong
huông, nhiêm vu 6 thâng cuôi nàm 2018 cüa Ban Chi dao CCHC tinh./.

Noi nhan:
- Thuômg tpc Tinh ùy,
- Thành viên BCD CCHC tinh,
- Câc sô, ban, ngàurh, doàn thê tinh,
- HuyÇn ùy, thanh üy,
- UBND câc huyÇn, thanh phô,
- Luu VPTU.

Bi THIITINH ÛY
kiêm

G BAN CITI DâO

§

HÀ
rÎnn

Dinh Khang



Phg lgc I

r<Ér quÂ crAr er.ryÉr rHû rUC HÀNH cHiNH 06 rHÂNG oÀu NÀM 2018

(Kèm theo bdo cdo sé,10 -BC/BCD n7ày btlurns 7 nùm 2018 cùa Ban Chi dqo CCHC)

STT rÊN co euAN
TIÉP
rurÂx

nô so
rôx

DAUKI

HÔ sO TÔN TRoNG
I!Ù oÂ cr^Lr

ewÉr
oûxc
HâN

TRtIÔC
HâN rnÉ u+xcôx

Hrf,N
rnÉ
H4N

I Sô Ké hopch và Dàu tu 547 l8 8 0 557 106 451 0

2 Sô Khoa hgc và Công nghÇ ll 0 I 0 10 0 l0 0

3 SôNOi vu 86 11 4 0 93 5 87 1

4 Sô Lao tlQng, Thuong binh và )GI 153 20 22 0 tsl 6 145 0

5 Sô Tu phâp l5l8 289 91 0 L7t6 33 1683 0

6 Sô Tài nguyên và Môi truong 169 34 53 0 1s0 20 128 2

7 sav té 454 59 22 0 491 5 486 0

8 Sô Công thuong 138 5 7 0 136 I 135 0

9 Sû Vàn h6a Thê thao và Du lich 96 I 2 0 95 t6 7l 8

l0 Vàn phông IjBND Tinh 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Sô Thông tin và Truyèn thông r39 2 7 0 t34 2 t32 0

12 SûNông nghiÇp và PTNT 137 t2 1 0 148 I 145 2

l3 Sô Giao thông Vân tâi 2920 233 354 1 2798 108 2650 40

l4 SôXây dpg 230 15 34 0 2tt 26 184 I
15 Ban Quân lÿ câc KCN 453 9 t9 0 442 22 420 0

16 Sô Tài chinh t79 3 0 0 182 4 178 0

t7 BQL küu Dai hqc Nam Cao 2 0 0 0 I 0 I 0

l8 Thanh tra 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Sô Giâo dpc và Dào tao 79 0 0 0 79 I 78 0

20 LJBND HuyÇn Thanh Liêm 137s2 33 22 0 13763 208 13555 0

2t LJBND HuyÇn Duy Tiên 22148 124 t97 0 22073 413 21634 26

22 UBND Huyên Binh Luc 7tr3 63 38 3 7134 584 651 I 39

23 UBND Huyên Kim Bang 7809 34 46 4 7793 292 7366 135

24 LJBND Huyên Lÿ Nhârt 19325 261 223 0 r9361 tt92 18165 4

25 IJBND Thành ptr6 Pnri rÿ I 1638 135 210 11 11544 347 I 1045 152

89096 1361 1361 19 89062 3392 8s260 410



^ ^ ^ Phg_IBc2
NHrEM Vtr TRQNG TÂM CÔNC TÂC CCHC 6 THÂNG CUÔr NÀM 2018

cÛa cÂc co euAry, Dor{ vI, DIA prilIor{c
(Kèm theo bdo cdo sii frl -BC/BCD ngày b thdng 7 ndm 2018 cùa Ban Chi tlqo CCHC)

sn Ctr quan chü tri NhiÇm vp Thùi gian hoàn
thành

Ccr quan hqrp Ghi chü

I. C C TRONG CCHC N 2017

I Sô Thông tin và Truyèn thông
Thsc hiÇn ché d0 bâo câo két quâ Ung
dUng công nghÇ thông tin dâm bâo kip
thcri theo quy dinh

Thuôrng xuyên
Câc sô, ban, ngàu:h,

IIBND câc huyÇn,
thành phô

2 Sô Tu phâp
Xây dyng và trién khai thsc hiên Ké
ho4ch diêu tra, khâo sât tinh hinh ttri
hành phâp luât tên dia ban tinh

Thrâng lll20l8
Câc sô, ban, ngà,nh,

UBND câc huyÇn,
thành phô

3 Vàn phông UBND tinh

Ki.p thoi nhâp và tÎàng tâi 9ông khai
TTHC vào Co sô dü liÇu quôc gia sau
ktri công b6; Theo dôi, dôn d6c câc co
guffi, tlcrn v! trong viÇc tham mtru
UBND tinh ffiên ktrai ilày etü câc nhiÇm
vg dugc Chfnh phü, Thü tuong Chinh
phù giao

Thuèrng xuyên
Câc sô, ban, ngà,nh,

UBND câc huyÇn,
thanh phô

4 Sô Khoa hgc và Công nghÇ

Huong dân, ttreo dôi, ctôn d6c câc co
guffi, don vi thgc hiÇn viÇc công b6,
duy tri câi tiên quy trinh ISO 9001:
2008 theo quy dinh

Th,âng 812018

Câc SÔ: TN&MT
Công thuong,
NN&PTNT,

LDTB&)GI, VP
UBND tinh và

UBND câc huyÇn
Binh Luc, Duy Tiên

5 Sô Tài nguyên và Môi truèrng
Bâo câo két quâ thuc hiên nhiêm vu
Xây dpg co sô dü liÇu dât etai da mgc
tiêu tai tinh theo quy dinh

Thrâng lll20l8 Sô Thông tin và
Truyên thông

6 UBND huyÇn Thanh Liêm
Kip thôi khâc phsc lôi truy c$p thü tr;c
hanh chinh trên Công thông tin diÇn tü
cüa UBND huyên

Thâng 8/2018
Sô Thông tin và
Truyên thông
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7 Sô Tài chinh

Tham muu UBND tinh üién khai thuc
hiÇn co ché tU chü, t.u chlu trâch nhiêm
vè sü dUng kinh ph( quan lÿ hành chinh
(t câp xâ theo quy dinh cüa Thông tu
liên tich sô 7 I 120 14,ÆTLT-BTC-BNV.

Xong trong nàm
2018

Sô NÔi vp, UBND
câc huyÇn, thành

phô

8 Sô Nôi w

Huong dân, dôn dtic, thàm dinh, trinh
UBND tinh phê d;rVÇt Pè an xâc dinh
vi tri viÇc làm Oôi vOi câc don vi su
nehiêp công lâp thuôc tinti

Xong üong nàm
2018

Câc sô, ban, ngàurh,

UBND câc huyÇn,
thành phô

Huong dân, ttreo dôi, dôn dôc câc co
guffi, dcrn vi thgc hiÇn công tâc quan lÿ
crln bQ, công chüc, viên chûc theo quy
dinh

Thuùng xuyên
trong nàm

C6c sô, ban, ngành,
UBND câc huyÇn,

thanh phô

9

Câc sô: Tài chinh, NOi vu, Ké
hopch và Dàu tu, Tài nguyên
và Môi ûuông

ThUc hiên kiém tra, dânh giâ dinh lcÿ
eOi vOi câc nhiÇm vu quàn lÿ nhà nuôc
tlâ phân câp.cho 9âp huyÇn, câp xâ theo
Nghi quyêt sô 2llNQ-CP, ngày
21,1312016 cüa Chinh phü

Thuôrng xuyên
trong nàm

Câc sô, ban, ngành,
UBND câc huyÇn,

thanhphô

II. NHIEM VU CÔNG TÂC CCHC 6 THÂNG CUÔI NÀM 2018
sn Co quan chü tri NhiÇm vB Thùi gian hoàn

thành
Co quan, phôi ngrp Ghi chrft

10 Sô Tu phâp - Tham muu thgc hiên nhiêm vq t4i
Dièu l, Mpc II, Phân B cüa Bâo câo.
- Kiêm tra, giétm sât công tâc CCHC,
chü tr9ng nQi dung phOi hçp giüa
ngành vcri ngành, ngành voi câp ffong
giâi quyêt TTHC trên dia bàn tinh theo
Ké hoach cüa BCE CCHC tinh;

Xong trong nàm
2018

Câc sô, ban, ngành,
UBND câc huyÇn,

thanh phô

11 Vàn phông UBND tinh - Tham muu thgc hiên nhiÇm v.u t4i câc
Dièu 2, Mgc II, Phân B cria Bâo câo.
- Dây m4nh công tâc truyèn thông vè
cài câch TTHC. Nghiên crîu, dè xuât

..i
câc sâng kiên câi câch TTHC;

Xong trong nàm
2018

Câc sô, ban, ngành,
UBND câc huyÇn,

thanh phô

P6i voi
câc nhiêm

vU gàn
vol glal

doan
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- Xây drmg Quy ché phôi hçrp giua
Trung tâm HCC tinh voi câc sô, ban,
nganh trong giâi quyét TTHC.

2017-
2020 thi

thUc hiên
mpc tiêu
cüa nàm

2018
t2 Sô Nôi vu - Tham mrnr thlrc hiên nhiÇm qr t4i câc

Dièu 3, Dièu 4, Mpc II, Phân B cüa
Bâo câo
- Kiêm ra két quâ thlrc hiÇn nhiÇm ru
CCHC nàm 2018 theo Ké hoach cüa
UBND tinh;
- Tô chric triên ktrai tlo luôrng sg hài lông
cüa câ nhân, d chüc OOi voi sg phpc vgc
co quan hanh chinh nhà nuôc câc câp
nàm 2018 tên clia ban tinh HàNam;
- Tô chrtc dârfn giâ, châm diêm CCHC
nàm 2018 ttôi vôi câc sô, ban, ngành,
UBND câc huyên, thành phti.

Xong trong nàm
20r8

Câc sô, ban, ngàmh,

UBND câc huyÇn,

thanh phô

oôi voi
câc nhiêm

vu gan
vôi giai

doan
2017-

2020 thl
thUc hiÇn
mgc tiêu
cüa nàm

2018

13 Sô Tài chinh - Tham muu thgc hiên nhiÇm W tai câc
Dièu 5, Mpc II, Phân B cüa Bâo câo;

Thuôrng xuyên
trong nâm 2018

Câc sô, ban, ngành,
UBND câc huyÇn,

thanh phô

t4 Sô Thông tin Truyên thông - Tham muu thlrc hiên nhiêm vg t4i câc
Dièu 6, Mgc II, Phân B cùa Bâo câo;
- Ban hanh.Quy cné quan lÿ hoat ttông
thông tin dôi ngoAr tinh Hà Nam;
- Ban hanh Quy ché quan lÿ và sü dgng
chü § sô, chimg thu sô trong câc co
quan nhà nuôc tinh Hà Nam.

Xong trong nàm
2018

Thâng 9

Thâng 10

Câc sô, ban, ngành,
UBND câc huyÇn,

thanh phô

Bôi voi
câc nhiÇm

vU gàn
vôi giai

tloan
2017-

2020 thl
thUc hiên
muc tiêu
cüa nàm

2018
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15 Sô Khoa hgc và công nghÇ Thuc hiên Ké ho4ch sO SOU«U-UBND
ngày 1213/2018 vè trjên khai âp dung
hÇ thông quan lÿ chât luqng theo tiêu
chuân qui5c gia TCVN ISO 9001:2008
vào ho4t dOnF cüa câc co quan, tô chüc
thuQc hÇ thông hành chinh nhà nuôc
trên dia ban tinh HàNam nàm 2018.

Xong tong thrâng

I I nàm 2018
Câc sô, ban, ngành,
UBND céc huyÇn,
thanh phô, UBND
câcxd,phlong, ttri

trân

t6 UBND thành phô Phü Lÿ,
huyÇn Thanh Liêm

Xây dpg Bô phân tiép nhfn và tâ két
quâ câp xâ tên clia ban (dôi vOi 14 fr,
phuong chua cô Bô phên TN&TKQ ttQc

lâp)

Xong trong nàm
2018

Sô Tài chinh, câc
sô, nganh cô liên

quan




