
UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 

S: 04 /KH-KCNDN Dng Nai, ngày.//9 (hang 01 na/n 2022 

KE HOACH 
Cãi cách hành chInh nàm 2022 

9 9 r A •A A cua Ban Quan ly cac Khu cong nghiep Bong Nai 

Thirc hin Nghj quy& Dai  hi  dai  biu Dãng b tinh 1n thu XI nhim k' 
2021-2025; Ké hoach so 163411KH-UBND ngày 28/12/2021 cña UBND tinh 
Dong Nai ye cãi each hành chInh tinh Dông Nai nàm 2022, Ban Quàn l' các Khu 
cong nghip Dông Nai (Ban Quãn 1') 1p kê hoach thirc hin cài cách hành chinh 
nàm 2022 nhu sau: 

I. QUAN DIEM 
- Cãi cách hành chInh (CCHC) duqc tin hành dng b, thong nMt, có trçng 

tam, tr9ng diem, phü hqp chiên hrçic phát triên kinh tê - xã hi; tao  dng hrc dat 
duoc các muc tiêu kinh tê - xã hôi. 

- Câi each hành chInh phãi 1y nguài dan lam trung tam, 1y sir hài lông cüa 
ngithi dan, to chiirc lam thuOc do dánh giá hiu qua và tác dng cüa CCHC. 

- Cãi cách hành chInh phãi song hành vài nâng cao nhan thiic, di mi ti.r 
duy va hành dng chij dng, sang tao;  rng diing có hiu qua các tiên b khoa hQc 
cong ngh, nhât là nhüng iru diem ciia cuc each mng cong ngh lan th tix. 

- Cãi each hành chInh phãi có tInh k thira, phát huy các thành tru dã dat 
duçic trong thi gian truàc; tránh các biêu hin nhim kS',  chü quan; huy dng các 
nguôn 1rc trong xà hi tham gia vao qua trInh CCHC. 

II. MuC  TIEU 

1. Mic tiêu chung 
Tip tic dy manh  CCHC nh&m xay dng nn hành chInh dan chi:i, hin dai, 

hiu luc, hiêu qua, Co nàng hrc kiên tao,  minh  bach;  b may hành chmnh tinh gun, 
trãch nhim; di ngtt can b, cong chuc, viên chirc tham muu giup vic; nâng cao 
trách nhim giài trinh vOi nguii dan. 

2. Muc tiêu ciii th 
a) Tang ctthng Cong tác lãnh dao,  chi  dao,  nâng cao trách nhim cüa nguäi 

dLrng dâu trong quán trit, triên khai, khäe ph\ic tInh trng giao khoán nhim vi 
CCHC cho c.p phó, cho cong chüc, vien chtrc tham milu giüp vic. 

Nâng cao hiu qua cong tác thanh tra, kim tra: sâu sat, kjp thai khAc phic 
chn chinli các tn tai, han ch; nhât là trong vic giãi quyêt thu tiic hành chInh 
(TTHC) cho ngui dan, doanh nghip; ci the: 

- 100% b phn, dcin vj duçic kim tra CCHC, cong viii, k' luat  k' crnmg 

hành chmnh. 
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- 100% các tn tai, han ch qua kim tra du?c khäc phiic hoc kiên nghj cap 
có th.m quyên xir l' trong näm. 

b)Tip tic xây dirng, hoàn thin h thng th ch cüa nn hành chInh nhà 
nithc day dü, dng b trén tat ca các linh virc. 

c) Cãi each manh  me hon nta quy trInh giài quyt TTHC, mire d hài lông 
cña ngui dan, doanh nghip trên co sà nâng cao vai trô, hiu qua hoat dng cña 
To mt cira tai  Trung tam Hành chInh cong tinh, tang cung cung cap Djch vi 
cong (DVC) trrc tuyên và cong tác thông tin tuyên truyên, nâng cao hiu qua, 
trách nhim phi hçrp gia các co quan nhà nuâc vci nhau. 

- Mire d hài lông cüa doanh nghip v giãi quy& TTHC dat  ti thiu 92%. 

- T' 1 giãi quyt h so dung han dat ti thiu 96%; mirc dO hài lông v giài 
quyt phân ánh kiên nghj dat  trén 95%; tr l không hài lông do cong chirc nhQng 
nhiu giám xuông dithi 1%. 

- 10% TTHC duc kin nghj, d xu.t don giãn hóa quy djnh v thai gian 
giâi quyt, thành phn ho so, quy trInh tiêp nh.n — xir 1r. 

- 80% TTHC cung cp mirc dO 3,4 duçc tich hçp vâi Cng DVC Quc gia. 
- 100% TTHC (k cá TTHC trirc tuyn) có cung cp bO h so m.u. 

d) Tp trung rà soát, s.p xp t chirc bO may hành chinh nba ntrc tinh g9n, 
hoat dOng Co hiu lirc, hiu qua theo các Nghj djnh cüa ChInh phñ; tiêp tiic dôi 
mcii h thông to chirc và quãn l, nâng cao chat luçmg và hiu qua hoat dng cüa 
các don vj sir nghip cong 1p theo Kê hoach so 177-KHIflJ ngày 16/4/2018. 

Rà soát, s.p xp dOi  ngti can bO,  cong chirc. Tip tic thirrc hin 10 trinh tinh 
giãn biên chê giai doan 2021 — 2025 theo lô trinh cüa Trung irong và dja phuong. 

e) Xây dirng d0i  ngü can hO,  cong ehirc, viên chirc dáp irng yêu cAu thirc 
hin nhim vi các don vi,  dja phuong. Nâng cao trách nhim cong vi cüa dOi 
ngü can bO,  Cong chirc, viên chirc, t.p trung d0i  ngü tiêp dan, huàng d.n, tip 
nhn, giãi quyêt, trà kêt qua ho so tai  Ban Quàn 1. 

- 100% cOng chirc, ti thiu95% viên chirc du?c b tn ding theo tiêu ehu.n 
ngach, tiêu chuân chic danh nghê nghip và vj trI vic lam dã duçic phé duyt. 

g) Thc hin chuyn di co ch tài chInh don vj sir nghip cong l.p theo 10 
trInh: giãm bInh quân 1,5% näm chi trrc tiêp ngân sách cho don vj sir nghip 
cong lip; cat giãm 30% chi thu?mg xuyen nhât là dành cho các boat dOng hOi hop, 
van phông phâm. 

h) D.y manh  irng dtrng cOng ngh thông tin, tao  buàc  dOt  phá trong CCHC, 
trong do t.p thing vào day manh  qua tninh chuyên dôi s6 trong co quan hành 
chinh nhà rnthc, huOng den miic tiêu hoàn thin chInh phi s; tao  nn tang nang 
cao hiu qua hoat dOng cia co quan hành chInh nhà nithc, nâng cao chat lung 
cung cap DVC cho ngui dan, to chic. 

- 100% h so cong vic dugc xi lr trén môi tnthng din tCr (tn h so cong 
vic thuOc phm vi bI mt nba nuâc). 

- 100% TTHC (có di diu kin) di.rqc cung cip a mire dO 3 và 4. 
- T' 1 giâi quyt h s trirc tuyn dat  ti thiu 70% tng s h sotip nh.n 

tai cac thi tic duqc cung cap a mire dO 3. 
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-Tri9 khai, thirc hin chdO báo cáo, chi tiêu tnghcqbáo cáo djnh k' và 
bao cao thong ke ye krnh te - xa hQl phiic vi chi dao,  dieu hanh cua tinh tren hç 
thông thông tin báo cáo cüa tinh. 

- 100% Lãnh dao Ban Quán l' si'r dung ch& k s phê duyt van bàn, diu 
hành cong vic; 50% h so cOng vic, ho so TTHC du?c lap ho so, hxu trEi din 
tir. 

- Tip tic trin khai thirc hin He thng quãn l ch.t lixcmg ISO din tir 
9001:2015 trong hot dung cüa Ban Quàn l. 

III. NQI DUNG THIXC HIN 
1. Xây dipig, ban hành van bàn quy phm pháp lut 
a) Tharn muu xây drng, ban hành van bàn quy pham pháp luat  hoàn thin 

the chê ye tO chüc b may cüa Ban Quán l' trén Co sâ Luat  T chtc chInh quyên 
dja phuong, Luât Can bO,  cong chi'rc, Luat  Viên chrc, các Nghj djnh cüa ChInh 
phü ye chi'rc näng nhim vit cüa co quan hành chInh các cp. 

b) Xây drng, ban hành van bàn pháp luat  có lien quan dn CCHC, nht là 
quy djnh lien quan den doanh nghip, bào dam sçr can thit, tInh hop l, hop pháp 
và tao thuan li hon cho doanh nghip. 

c) Thc hin rà soát, kim tra van bàn pháp 1u3t  v cãi cách hành chInh, thii 
tic hành chinh, quy djnh hành chinh; kp thai phát hin nhthig quy dinh chua phü 
hop, chua dung tinh than cãi cách hành chInh, sCra dôi hoc kin nghj sCra di, bô 
sung hoc ban hành van bàn mi phü hop, tao thuan li hon cho doanh nghip. 

2. Cãi each thu tuc hành chInh 
a) Kim soát ch,t chë vic ban hành các TTHC, DVC 

- Rà soát, cap nhat b sung kjp thCri, dng b các thu tiic hành chInh, van 
bàn quy pham pháp luat  có quy djnh ye thu tiic hành chinh (thai gian, thành phn 
ho so', câu hInh len phân mm rn,t cCra...); rà soát chuân hóa quy trInh các buàc 
thc hin ci the (lu'u dO) d câu hInh len phân mêm MOt  cCra timg thu tVc  theo 
quy dnh cüa Trung irong và phü hop thtrc tin cüa tinh, nhât là dôi vâi vic thay 
dôi do sap xêp tO chüc bO may dê dam Mo vic giãi quyêt TTHC. 

- Rà soát, kin nghj don gián hóa hoc loai bO các thu tic ru&m rà, chng 
chéo; rut ngAn thCri gian giài quyêt các TTHC; kin nghj loai bô các thành phân 
h so không can thiêt, khong hop 12;  cat giâm manh  các loai mâu don, tCr khai có 
thông tin tràng 1p trong qua trInh giài quy& mOt  TTHC hoc nhóm TTHC lien 
thông. 

b) Cong khai, minh bach  các thông tin lien quan dn hoat dng giãi quyt 
TTHC 

- Cong khai kjp thCri, dng bO TTHC tCr Trung uong dn dja phuong trên Co 
sCr kêt n6i chia sê dft lieu TTHC trên h thông cüa Trung irong vài dja phLrong dê 
thuan lqi cho cong tác cap nhat, bô sung, triên khai dong b tai  B  phan mOt ccra, 
trên Trang thông tin din tCr, Cng DVC cüa tinh...; ma rng các hinh thuc cong 
khai, tao  diu kin d nguai dan, to chiic tim hiêu và thi,rc hin. 

- Tip tic cp nhat, lira ch9n nhCing h so dà hoàn thành dy dü, rO rang lam 
b h so mu d cOng khai cho nguai dan, doanh nghip biêt, tham khào; chü 
trçng các thCi ttic cô tan suât thrc hin cao, các thu tiic trtrc tuyên. 
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- Thirc hin Cong khai dy dü thông tin v qua trinh tip nhn và trã kt qua 
giãi quyêt TTHC tai  noi tiêp nhtn ho so c1ia Ban Quân 1', trên phân mêm mt 
cira, trén Cong thông tin, Trang thông tin din tCr; chia sé dft 1iu, dam bâo thông 
tin chmnh xác, dong b giüa phân mém e.Gov, trén các Trang thông tin din tr; 
cong khai t' 1 giãi quyêt ho so TTHC dáng han  trén Cong thông tin din tr tinh, 
Trang thông tin din tr CCHC cüa tinh; Trang thông tin din tCr cüa Ban Quán Ii'. 

- Cong khai k& qua xü 1' phân ánh, kin ng v TTHC trén h thng thông 
tin tiêp nhQn, xir 1' phãn ánh, kiên nghj ye TTHC và trên Cong thông tin din tr 
tinh, Trang thông tin din tir ye CCHC cüa tinh, Trang thông tin din tr cüa Ban 
Quán 1'. 

c) Tang cuông tmnh lien thông, nâng cao hiu qua phi hcp gitra CáC co quan 
hành chInh nhà nuOc trong giãi quyêt TTHC 

- Rà soát, ban hành các TTHC lien thông, chü trong các thU tic theo D an 
cUa Trung uong và các linh vt.rc: du tu, lao dng. Hoàn thin các quy trInh phôi 
hçip lien thong, dam bão rO rang trách nhim cUa tfrng co quan, don vj trong trng 
buóc cUa quy trmnh, cat giâm thai gian và so Ian di lai  cho ngi.thi dan và doanh 
nghip. 

- Lira chçn, trin khai chuyn di co l trInh mt s TTHC sang DVC, 
chuyn ViC thrc hin tip nhn và trä két qua mt so TTHC, DVC cho djch vu 
bu'u chInh cong Ich thirc hin. 

d) Tip tiic hoàn thin, nâng c.p, chu.n hóa chUc näng Bô phan  mt cüa tai 
Trung tam Hành chInh cong 

- Thirc hin tip nhn, giãi quy& và trá kt qua 100% TTHC, DVC trên 
phân mOm e.Gov  cUa tinh. 

Thirc hin nghiOm tUe vic xin li ngtthi dan, t chirc khi d xãy ra tr hçn 
theo quy djnh. 

e) Các giãi pháp v Ung diing CNTT, truyn thOng, bixu chInh d nâng cao 
hiu qua thirc hin co' chO mt cira, co chO mt cUa liOn thông. 

- Dy manh  vic tip nhan, giái quy& h so TTHC trOn mOi trithng din tCr: 
tAng cuông cung cap DVC rnüc d 3, 4; ixu tiOn cac nhóm thU tic dành cho doanh 
nghip, cac thU tic có tan suât giao djch cao, thành phân ho so don giãn. 

- Thirc hin kháo sat ' kin doanh nghip trong các khu cong nghip v 
TTHC. 

g) Nang cao hiu qua giãi quyt phUn ánh, kin nghj cho ngithi dan, doanh 
nghip 

- TAng c'txàng trach nhirn cUa cac b ph.n, don vj trong giai quy& các phán 
ánh, kiOn nghj, giái dáp thAc cUa nguri dan, doanh nghip v TTHC trên Tng 
dài 1022 cUa tinh. 

3. Cãi cách t chfrc bô may hành chInh nhà ntthc 
a) T.p trung rà soát, sp xp t chüc b may hành chInh nhà nithc tinh gçn, 

hoat dông Co hiu hic, hiu qua theo Ngh djnh cUa Chinh phU, Thông ti.r cUa BO, 
ngãnh v to chüc b may, chUc näng nhim vi cUa Ban Quãn 1 các Khu cong 
nghip tinh Hoàn thin VBQPPL liOn quan dOn to chirc, hot dng cUa bO may 
Ban Quán 1' các Khu cong nghip sau khi sAp xêp, kin toàn. 
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b) Tip tic dôi mói h thng t6 chüc và quân 1, nâng cao chat hrcing Va 
hiu qua hoat dng cüa các don vj sir nghip cong 1p theo K hoch s 177-
KWTU ngày 16/4/20 18 cüa Tinh t:iy. 

c) Trin khai hiu qua tinh giàn biên ch theo Ngh djnh s 108/2014/ND-
CP ngày 20/11/2014, Nghj djnh so 113/2018/ND-CP ngày 3 1/8/2018 sira dôi b 
sung Nghj djnh so 108/2014/ND-CP, dam bão dt chi tiêu giai do.n 2021 - 2025 
theo phé duyt cüa cap có thâm quyên. 

d) Trin khai hiu qua Nghj quyt s 120/201 8/NQ-CP ngày 06/7/2018 càa 
HDND tinh quy djnh ye vic ho trV diii vi can b, cong chirc, viên chi'rc và 
ngixôi lao dông cüa các co' quan, to chiirc, don vj dirge sap xêp to chrc, b may 
theo Nghj quyêt so i 8-NQ/TW, Ngh quyêt s 1 9-NQ/TW. 

4. Xây dyng và nâng cao cht ltrçrng di ngü can b, cong chüc, viên 
chfrc 

a) Rà soát, diu chinh, b sung co' cu cong chirc, viên chtIrc theo vi,  tn vic 
lam sau khi sap xêp tO chirc b may co' quan hành chInh, don vi,  sir nghip theo 
Kê hoach so 166-KH/TU ngày 02/4/20 18 cüa Tinh üy. 

b) T chirc trin khai thirc hin co cu ngch cong chüc, viên ehüc gn vi 
vi, trI vic lam tai  các co quail hành chInh nhà nuâc, don vi,  sir nghip theo phê 
duyt cüa cap có thâm quyên. 

c) Trin khai bi duö'ng can b, cong chüc, viên chirc v chuyên mon nghip 
vii, dao  dirc cong vii, k' näng giao tiêp gän vó'i vic nâng cao tInh chuyên nghip, 
trách nhim cOng vu, thai d phiic vi doanh nghip, dam bão 100% cong chirc 
phu trách cài each hành chInh và 100% cong chrc lam cong vic tiêp nhan  ho so 
dirge bôi duO'ng kr nàng, nghip vi lien quan den cãi each hành chInh, quy trinh, 
thñ tiic hành chInh, djch vç1 công, tiëp nh.n ho so, si'r diing phân mêm (phân mém 
mt cCra, phân mm chuyên ngành...) trong tiêp nhan,  giài quyt thu tic hành 
chinh. 

5. Câi cách tài chInh cong 
a) Trin khai hiu qua cài cách tài chInli công, nht là co ch tr chU, tr chju 

trách nhim ye sr diving biên ch và kinh phi dOi vó'i các co quan hành chInh nhà 
nmfic theo Kê hoach s 166-KH/TU thirc hin Nghj quyt so 18/NQ-TW; thirc 
hin ch d tçr chü, chuyn dôi loai hinh cüa don vj, sirr nghip theo dung Kê 
hoach s 177-K}1I/TU cua Tinh ày thrc hin Nghj quyêt sO 19/NQ-TW; 

b) Tp trung rà soát, ban hành tiêu chun di,nh mirc kinh t - k5 thut cho 
các djch vi sir nghip cong dam bào tin d theo k hoach. 

6. lien dai hóa nn hành chInh nhà nuc 
a) Thrc hin irng ding cong ngh thông tin trong chi dao,  diu hành cUa thu 

trueing co quail, trong x1r lr cOng vic cüa cong chirc, viên chuc, nhât là ye thçrc 
hin thu tuc hành chinh: 

- Rà soát, chun hóa h thong quàn l' van bàn, van thu km trr din tà theo 
Nghi, djnh 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cña ChInh phi:i ye cong tác van thu và 
phU hçTp tInh thirc tiên. 

- Tip tVc  áp dirng h thng quàn l chit hrgng Iso 9001 :2015 vào boat 
dng cüa co quan (ISO din t1r). 
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b) S hóa các quy trmnh ni bi; hoàn thin và phát trin các üng diing, djch 
vi nôi bô 

- Tip tic s hóa h so, k& qua giãi quyt TTHC; diravào khai thác nhm 
rut ngn thai gian, nâng cao tInh chInh xác trong giãi quyêt ho so TTHC. 

- Trin khai phn mm dch vii thu phi, 1 phi theo Nghj djnh s6 
61/2018/ND-CP và Nghj dnh so 45/2020/ND-CP. 

c) Trin khai Nghj djnh s 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cüa Chinh phü 
ye thirc hin TTHC trên môi tri.thng din tir. 

- Rà soát các TTHC thirc hin DVC mtrc 3, 4 d tIch hçxp len Cng DVC 
quôc gia theo triên khai ca UBND tinh. 

. p ., I ' •.Z - Tich circ thirc hiçn cac chuang tnnh chung cua tinh ye trien khai Ngh dnh 
so 45/2020/ND-CP cüa ChInh phü. 

7. Cong tác chi d3o, diu hành cãi cách hành chInh 
a) Xây dçmg K hoch CCHC, K hoach kim soát TTHC, K hoach kim 

tra CCRC, các kê hoach thirc hin chuyên d ye CCHC närn 2022 và t chüc 
triên khai theo phm vi quàn 1, tiêp tic triên khai thrc hin Ké hoach CCHC giai 
doan 2021 — 2030. 

b) Tang cu&ng trách nhim phi hçip trin khai cac nhim vi CCHC, xr l 
kp thñ các vixó'ng mac trong CCHC vi vai trô thành viên Ban chi do CCHC 
tinh. 

c) Thirrc hin thông tin, tuyên truyn v CCHC; phi hcip vâi các phixong 
tin thông tin dai  chñng trong vic tuyên truyên, phô biên Chuong tdnh CCHC 
giai do.n 2021 — 2030, kê hoach thirc hin CCHC nàm và chuyên dê. 

- Thông tin, quàng ha cac tin ich v thirc hin thu tiic hành chInh dã trin 
khai de doanh nghip biêt, sir diing. Nhân rng các guong diên hInh, các cách 
lam cai each hành chinh có hiu qua thiêt thirc. 

- T chi.'rc các chixo'ng trinh thirc t di thoi trrc tip Lãnh do Ban giãi dáp 
nhüng kho khàn, vuing mac cüa doanh nghip ye nhting van dé lien quan den 
giài quyêt thu tiic hành chinh, cãi cách hành chinh duçic thirc hin tai  Ban Quán 
l. 

d) Tang cu&ng thirc hin thanh tra, kim tra trách nhim thiric hin cong vi 
cüa can b, Cong chirc, nht là trách nhim cüa di ngü tiêp nhn, giái quyêt thu 
tiic hành chInh va cüa ngixi di'rng dâu co quan, don vj. Thirc hin kiêm tra cài 
each hành chInh, cong vii tai 100% cac bO ph.n chuyên mon trirc thuc. 

IV. KINH PHf THIC HIN 
Kinh phi thirrc hin thrc b trI trong dir  toán ngân sách hang näm cila co 

quan Ban Quân l duqc cap có thâm quyn giao. 

V. NHIM VJ CJ THE 
(Theo phy lye chi tit dInh kern,) 

YL TO CH15C THIJ'C HIN 
- Van phông lam d.0 mi phi hçp các b phn, don vj trin khai va thc 

hin nghiêm tüC ké hoach nay. 
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- Van phông d%r toán kinh phi thirc hin các chucmg trinh CCHC vào kinh 
phI hoat dng cüa ca quan. 

- Van phong lam du mi 1p k hoach kim tra cong vi hang näm và phi 
hçp cac &Yn vj lien quan tin hành kiêm tra cong vi, thirc hin báo cáo djnh k' 
cong tác CCHC theo quy dnh. 

- Lãnh dao  phii trách cac b phn, don vj lien quan có nhim vii don dc, chi 
dao thung xuyên thc hin rà soát van bàn quy pharn pháp luat,  TTHC dé dê 
xuât sira dôi, bô sung kjp thoi BO TTHC cüa Co quan. Dôi vài các TTHC da dang 
k thirc hin DVC mirc 3 can don doe, chi dao  thirc hin dat  chi tiêu tü 70% trâ 
len so vài tng s h so tip nhn. 

- Các b ph.n, don vj duçic giao chü tn có trách nhim báo cáo kt qua thrc 
hiên cho Lãnh dao  Ban Quán Trong qua trInh thrc hin, nêu có khó khän, 
vuóng mac phâibáo cáo ngay cho Lãnh dao  Ban phiri trách dê kjp thi có kiên 
chi dao  giãi quyet. 

Trên day là K hoach cãi ách hành chInh näm 2022 cüa Ban Quán l cac 
Khu cong nghip DOng Nai./ 

Noinhn: KT. TRTfONG BAN 
P. ó TRUONG BAN - UBND tinh (báo cáo); 

- Sâ Ni vi; 
- Lânh do Ban quãn 1r các KCN; 
- Các phông, b phn, &m vi tri.rc thuic BQL 
các KCN; 
- Lixu: VT, CCHC. 
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NHIM VU CU THE THIC lIEN CAI CACH HANH CHINII NAM 2022 
(Kern theo K hoqch s  04  /KH-KcNDN ngày  419  tháng O nám 2022 cza Ban Quán lj các Khu cong nghip Dng Nai) 

STT 
• 

Nhiem vu Cu the • 
., 

San pham 
. , 

Don vi chu fri 
Don vi phôi 

hol) 
Thôi gian hoàn 

thanh 
I. Cãi cách th ch 

1 Tham mini xây dirng, ban hành van bàn quy phm pháp 1ut hoàn 
thin th ch v t chirc b may cüa Ban Quán l' trên co sci Lust 
T chCrc chInh quyn da phucing, Lut Can b, cong chirc, Lut 
Viên chirc, các Nghj djnh cCrn ChInh phü ye chüc nàng nhim vu 
cüa co quan hành chInh các cap 

Quyêt dnh cña UBND 
tinh ye M chüc hoat dng 
cüa Ban Quân I' 

Van phOng Các b phn 
chuyên mon 

Sau khi Ngh djnh 
sra di Nghi dinh 
s 82/2018/ND- 

CP ngày 
22/5/2018 duxic 

ban hành 
2 Xây dimg, ban hành van bàn pháp Iu.t có lien quan den cãi cách 

hành chinh, nht là quy dnh lien quan den ngithi dan và doanh 
nghip, bào dam su cAn thiêt, tInh hçip 1', hqp pháp và to thun 
lai hon cho doanh nghip 

Các van bàn QPPL Van phông Các bO phn 
chuyên mon 

Theo th&i han dä 
dàng k' vâi 
UBND tinh 

3 Rà soát van bàn quy ph?m pháp lut có lien quan den cOng tác cái 
each hânh chmnh, thu tiic hành chInh 

Báo cáo Van phOng 
- 

Các bO phn 
chuyên mon 

Thir&ng xuyén 

II. Cãi cách thu tuc hành chInh 
I Kkrn soát chat chê ban hành các 277K', DVC 
a Rà soát, cp nhat b sung kjp thi, dông bô các thu tic hành 

chInh, van bàn quy ph.m pháp 1ut có quy djnh ye thi tue hành 
chInh (thii gian, thành phân hO so, câu hinh len phân mêm mt 
cira...); râ soát chuAn hóa quy trinh các buâc thuc hin ci the 
(hru do) dO câu hinh len phân mOm MOt  cüa tng thO tic theo quy 
dnh cüa Trung hang và phu hcrp thirc tiOn ciia tinE, nhât là dOi 
vri vic thay dôi do sap xOp tO chüc bô may dO dam bào vic giài 
quyêt TTHC 

Quyêt dnh (quy trInh, 
liru do) 

Van phOng Các bO phn 
chuyên mon 

- Thu&ng xuyên; 
- TrtrOng hcrp 
Trung hong diu 
chinh, thOi han 30 
ngày ké tr ngày 
Trung uong ban 
hành 

b Rà soát, kin nghj don gián bOa hoc loai bO các thu tiic nthm rà, 
chng chéo; rut ngAn th&i gian giái quyOt các TTHC; kiOn nghj 
1oi bO các thành phAn ho so không can thiêt, không hçxp l'; cat 
giàm manh  các  loai  mu don, t& khai có thông tin trüng 1p trong 
qua trinh giái quyOt mt TTHC hoc nhóm TTHC lien thông. 

Báo cáo rà soát, don giàn 
hóa TI'HC, quy djnh 
hành chInE 

Van phông Các b phn 
chuyên mon 

Thuing xuyOn 
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STT Nhiêm VU CU th San phm Don vi chü trI 
Don v  phi 

hp 
Thôi gian hoàn 

thanh 
2 Cong kha4 minh bgch các thông tin lien quan den hogt dng giái 

quyit TTHC 
Các b ph.n 
chuyên mon 

Van phông 

a Cong khai kip thñ, dong bO TTF{C tir Trung inmg den da 
phixong trên co sâ két nOi chia sé dü 1iu TTHC trén h thông cüa 
Tnmg irong vài dja phuong dê thun 1çi cho cong tác cp nhat, 
b6 sung, triên khai dông bO tai B phn m,t cira, trén Trang 
thông tin diên tCr, Cong DVC cña tinh...; m& rng các hinh thirc 
cOng khai, tao diu kin dé ngir&i dan, to chüc tim hiêu và thrc 
hin 

Kêt qua cong khai, dt 
lieu dông bO,  chInh xác 

Van phOng Các b ph.n 
chuyên mon 

Th'tthng xuyén - 

b Tip tiic cp nht, lira ch?n nhng ho so dã hoàn thãnh day dü, rO 
rang lam bO h so mu dê cong khai cho ngu&i dan, doanh nghip 
bit, tham kháo; chñ trQng cac thu tue có tan suât thrc hin cao, 
các thu ti,ic trtrc tuyn 

B ho so mâu Các bO phn 
chuyên mon 

Van phOng ThuOng xuyOn 

c Thrc hin cong khai day dü thông tin ye qua trinh tiêp nhn và 
trã k& qua giái quyêt TTHC tai  noi tiêp nhn h so cña Ban Quãn 
li', trên phn mêm mit cra, trên Cong thông tin, Trang thông tin 
diên 111; chia sé dü 1iu, dam bâo thông tin chInh xác, dông bO 
gifa phân mém e.Gov, trên các Trang thông tin din t1r; Cong khai 
t 1 giai quyêt hO so TTHC dung han  trên Cong thông tin diên tCr 
tinh, Trang thông tin din tfr CCHC cña tinh; Trang thông tin din 
tücñaBanQuán1 

Kêt qua cong khai, d 
lieu dông bO,  chInh xác 

Van phOng Các b phân 
chuyOn mon 

ThuOng xuyén 

d Cong khai kt qua xi 1' phân ánh, kiOn ng ye TTHC trên h 
thng thông tin tiêp nhan, xir 1' phãn ánh, kiên nghj ye TTHC vâ 
trên Cng thông tin din tr tinh, Trang thông tin din tü vO 
CCHC cüa tin.h, Trang thông tin din tfr cüa Ban Quán 1 

Kêt qua xü 1' phãn ánh 
kiOn nghj dã dime cong 
khai 

Các b phn 
chuyên mon 

Van phOng Thuc hién theo 
chuong trinh c1ia 

tinh 

3 TOng cw&ng tinh lien thong, ndng cao hiéu quâphói hçp giia cac 
co quan hành chInh nhà nithc trong giái quyêt TTHC 

a Râ soát, ban hành các TTHC lien thông, chü tr9ng the thu tiic 
theo D an cia Trung irong Va CáC linh we: dâu tu, lao dng. 
Hoàn thin các quy trinh phôi hgp lien thOng, dam bão rO rang 
trách nhim cüa tmg co quan, don vj trong tirng buâc cüa quy 
trinh, ct gum thyi gian và sO lan di lai  cho ngithi dan va doanh 
nghip 

Các thu tic, quy trinh 
lien thông ducyc chuân 
hóa, câu hinh len phân 
mêm 

B phân chuyên 
mon có thu tuc 
lien thông 

Van phOng Tip tue thrc hiên 
lien thông linh we 
lao dng - ttr pháp 

trong nàm 2022 
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STT Nhim vti ctl th San phm Don v chü trI Don vi ph61 
hop 

Thôi gian hoàn 
thành 

b Lra chn, trin khai chuyn d6i có l trinh mOt  s TTHC sang 
DVC, chuyn viêc thrc hiên tip nh.n và frá k& qua mOt  so 
TTHC, DVC cho djch vii bun chInh cong Ich thirc hin 

Danh mic d xut TTHC 
mixc 3, mc 4 

Van phông Các bO ph.n 
chuyên mon 

Theo in khai 
cüa tinh 

Tiê'p tyc hoàn thiên, náng cd'p, chudn hóa chzc náng B5 phn môt 
cira tai Trung tam Hành chmnh cong 

a Thut hin tip nhn,giái quyt và trá k& qua 100% TTHC, DVC 
trên phn mm e.Gov  cüa tinh 

TFHC cu hInh trên 
e.Gov  

Van phông Các bO phn 
chuyên mon 

Theo chuang trInh 
ciia tinh 

b Thixc hiên nghiêm tc vic xiii 1i ngi.thi dan, t chüc ii d 
ra tr hçn theo quy dinh 

Thu xin 1i Các ho phn 
chuyên mon 

Van phông Theo su vu 

5 Các giOi pháp v &ng dung CNTT, 1ruyn thông, bwu chInh d 
ndng cao hiêu qua thtc hiên ca chê môt czca, cy ch môt tha hen 
thông 

a Dy manh  vic tip nhn, giâi quyt h su TTHC trên môi trithng 
c1in tir: tang cung cung cap DVC mfrc dO 3, 4; uu tiên các nhóm 
thu tc dành cho doanh nghip, các thu tue cO tn suit giao djch 
cao, thành phn h sa don gián 

Kt nti, chia sé dfr 1iu 
TTHC tii CSDL quc gia 
vói cng DVC tinh, các 
trang thông tin din tCr... 

Thithng xuyen 

b Thc hin khâo sat ' kin doanh nghip trong các khu cong 
nghip v TTHC 

K& qua khão sat ' kin 
dã duc,c cong khai 

Van phông BO phân MOt 
cia 

Cap nh.t cong 
khai thu&ng xuyên 

6 Náng cao hiéu qua giái quytphân ánh, kiin nghj cho ngwdi dan, 
doanh nghip 

a Tang cithng trách nhim cüa các bO phn, don vt trong giái quyêt 
các phá.n ánh, kin ngh, giái dáp thác cüa ngi.ri dan, doanh 
nghiêp v& TTHC trên Tong dâi 1022 cüa tinh 

Hiu qua hot dng T6ng 
âàí 1022; chia Se d 1iu 
vâi Trung uong 

Van phông Các bO phn 
chuyên mon 

Thuông xuyên 

III. Cal cách t chtrc b may hành chInh nba nithc 

1 Tp trung rà soát, sp xp t chüc bo may hành chinh nhá nithc 
tinh gun, hoat  dung có hiOu brc, hiu qua theo Nghj djnh cüa 
ChInh phü, Thông tu ciia BO,  ngãnh ye to chüc hO may, chirc 
nàng nhim vu cüa Ban Quán I' các Khu cong nghip tinh. Hoàn 
thin VBQPPL lien quan dn to chüc, hoat dông cüa bô may Ban 
Quân 1' các Khu cOng nghip sau Ithi sp xp, kin toàn 

Báo cáo t6 chüc bO may Van phông Theo tin dO D 
an phê duyOt 
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STT Nhim vu cij th San phm Doii vi chü trI 
Don v  phi 

hop 
Thôi gian hoàn 

thanh 

2 Tip tiic di mâi h thng t6 chrc và quán li', nâng cao chit 
hrng Va hiu qua hot dng cüa các don v sr nghip cong lap 
theo Kê hoch so 177-KH/TU ngày 16/4/20 18 cüa Tinhiiy 

Báo cáo hoat dng dm vj 
S nghicp 

Các dcyn vi sir 
nghiêp 

Van phông Qu 11, qu' 
iV/2022 

Trin khai hiu qua tinh gián biên ch theo Ngh dinh s 
108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014, Nghi dinh s 113/2018/ND- 
CP ngày 3 1/8/2018 sia dôi bô sung Nghi, dinh s6 108/2014/ND-
CP, dam bão dt chi tiéu giai don 2021 - 2030 theo phé duyt 
cüa cap có th.m quyOn 

Báo cáo tInh hinh bién Van phOng Các bQ ph3n 
chuyên mon 

Theo tin dO D 
an phO duyt chê 

Trin khai hiu qua Nghj quyt s 120/20181NQ-CP ngày 
06/7/2018 cüa HDND tinh quy dnh v viêc h trq di v&i can bô, 
cong chirc, viên chtrc và ngithi lao dng cüa các co quan, t6 chüc, 
&m vi d'ixGc sap xOp tO chüc, b may theo Nghj quyt s 18- 
NQ/TW, Ngh quyOt so 19-NQ/TW 

So hrçnig CCYC di.rcic 
giái quyêt chê d kip  thOi 

Van phông Theo tin do D 
an phê duyt 

IV. Xây thing di ngü can b, cong chfrc, viên chfrc 

Râ soát, diu chinE, b sung co cu cOng chirc, viên chic theo vi 
trI vic lam sau khi sp xp t chüc bO may co quan hành chInh, 
don vi sr nghip theo K hoach s 166-KHJTU ngày 02/4/2018 
cüa Tinhüy 

Co câu cong chüc, viên 
chirc theo v  trI vic lam 
ducic phO duyêt 

Van phOng Các b ph.n 
chuyén mOn 

Theo tin d phO 
duyt 

2 T chCrc trin khai thrc hin co cAu ngach  cong chüc, viên chi'xc 
gãn v0i vj tn vic lam tai các co quan hành chInh rthà nuâc, don 
vj six nghip theo phê duyt ci:ia cap có thâm quyn 

Báo cáo vi tn vic lam Van phOng Các bO phn 
chuyên mOn 

Qu' 11112022 

3 Trin khai bi duàng can b, cong chüc, viên chirc v chuyên 
mon nghip vii, dao  dIrc cOng vii, k nàng giao tip gn v&i viêc 
nâng cao tInh chuyên nghip, trách nhim cOng vu, thai d phiic 
vu doanh nghip, dam bão 100% cOng chrc phi trách cái cách 
hành chInE và 100% cong chirc lam cOng vic tip nhan h so 
duçic bôi duong k5 näng, nghip vii lien quan den cái cách hành 
chInE, quy trInh, thütic hành chInh, dch vu công, tiêp nhn h 
so, sü di,zng phân mêm (phân mêrn mt c1ra, phn mm chuyên 
ngành...) trong tiêp nh.n, giâi quyêt thñ tic hành chInh 

Báo cáo s luçmg 
CBCCVC diicic bôi 
dung trong tOng sO 
CBCCVC 

Van phông Các b phn 
chuyOn mOn 

Tháng 9/2022 
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STT Nhiem Vu cu the San pham Don vi chit tn 
Doii vi phi 

hop 
Thôi gian hoàn 

thanh 
V. Cal cách tài chinh cong 

1 Trin khai hiu qua cài each tài chinh công, nhât là ca ché tir chü, 
tr chu trách nhim v sir diing biên chê và kirth phi dôi vâi các 
ca quan hành chInE nhà nuóc theo Kê hoch s 166-KHJTU thirc 
hin Nghj quyt s6 18/NQ-TW; thic hin chê do tr chii, chuyên 
di loai hinh ciia dn vj sr nghip theo dung Ké hoach so 177- 
KHITU cüa Tinh üy thuc hin Ngh uyêt sO 191NQ-TW 

Báo cáo c chê ti.x chñ, t,x 
chu trách nhiêm ye si 
ding biên chê và kinh phi 

Van phông Các dn vi sr 
nghiêp 

Tháng 10/2022 

2 Tp tnmg rà soát, ban hành tiêu chuân djnh müc kinh té - k5 thut 
cho các dch vi sir nghip cong dam bâo tiOn d theo kê hoach 

Quyêt dinh  ban hành Các dn vi sir 
nghiêp 

Van phOng Theo tin dO phê 
duyt 

VI. lien dai hóa hành chInh nhà nithc 

1 Thwc hiên &ng dung cong nghé thông tin trong chi dço, diu hành 
cza thu trtthng c0 quan, trong xi lj cong viéc cza cOng chzc, 
viên chik, nhát là v t/ufc hiên thu tuc hành chInh 

a Rà soát, chui hóa he thng quân 1' van bàn, van thu 1ixu tr din 
tii theo Nghi djnh 30/20201ND-CP ngày 05/3/2020 ciia ChInE phñ 
v cOng tác van thu và phi1 hçip tinh thirc tiên 

Báo cáo cong tác VTLT Van phông Các b phân 
chuyên mOn 

Theo k ho?ch  cüa - 
Ban Quân 1' 

b Tiêp ti.ic áp dimg h thông quán 1 chat lugng ISO 9001:2015 vào 
hot dng cüa c quan (ISO din t1r) 

Ap ding ISO 9001:2015 Van phông Các b phn 
chuyên mon 

Thtràng xuyên 

— 
2 Sc hóa các quy trInh nói b5; hoàn thién và phát trien các z'ng 

dung, dich vy nOi bó 
a Tip tc s6 hóa hO su, kôt qua giài quyêt TTHC; dua vào khai 

thác nh&m rut ng.n thai gian, nâng cao tInE chInh xác trong giâi 
quyOt h6 s TTHC 

Kêt qua so hóa cüa các 
&m vi - Báo cáo CNTT 

Van phOng Các b ph.n 
chuyên mon 

Theo k hoach cüa 
Ban Quán 1 

b Trin khai ph.n mm djch vi thu phi, 1 phi theo Nghi djnh sO 
61/20181ND-CP và Nghi dnh so 45/2020/NDCP 

Phân mêm thu phi Van phOng Các b phn 
chuyên mon 

Theo chiwng trInh 
cüa tinE 

3 Trin khai Nghi dznh so 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cza 
ChInh phz v thtc hiên TTHC trên môi trztôngdiên tz — 

a Rà soát các TTHC thrc hin DVC müc 3, 4 dê tIch hcrp iOn Cong 
DVC qu6c gia theo triên khai cüa UBND tinh 

Danh miic DVC müc 3, 4 Van phông Các b phn 
chuyOn mOn 

Theo trin khai 
cüa UBND tinh 

b Tich circ flnrc hin các chuang trInh chung cüa tinh ye triOn khai 
Nghi dinE  sO 45/20201ND-CP cüa ChInE phñ 

Báo cáo CCHC, báo cáo 
CNU 

Van phOng Các bO ph.n 
chuyên mon 

Theo trin khai 
cüa UBND tinh 
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STT Nhiêm vti  cu th San phm Don vi chü trI 
Don vj phôi 

hop 
Thôi gian hoàn 

thanh 

VII. Cong tác chi dao thic hin cãi cách hành chInh 
1 Xây drng K hoach  CCHC giai doan  2021 — 2030; K ho?.eh 

CCHC, Kê hoch kiêm soát TTHC, Kê hoch kiêm tra CCHC, 
cáe k hoach thrc hin chuyên dê ye CCHC nàm 202 và to chirc 
trien khai theo pham vi quàn l' 

Kê hoeh Van phông Các b ph.n 
chuyen mon 

Tháng 01/2022 

2 Tang cuông trách nhim phOi hçp triên khai the nhim vii 
CCHC, xCr 1' kjp thai các vuàng mac trong CCHC vâi vai trô 
thành viên Ban chi dao CCHC tinh 

Các bui hi ngh CCHC Länh dao  Ban Van phOng Theo chtxng trinh 
cüa BCD CCHC 

3 Thrc hin thông tin, tuyên truyên ye CCHC; phôi hçxp vth the 
phiwng tin thông tin dai chng trong vic tuyên truyên, phô biên 
Chixong trinh CCHC giai doan  2021 — 2030, ké hoach  thre hin 

Các bài viOt, bàn tin Van phông cac phông 
chuyOn mOn 

CCHC nàm và chuyên dO 
4 Tang cu&ng thirc hin tharth tra, kiOm tra trách nhim thrc hin 

cong vu cüa can bô, cong chIrc, nhât là trách nhim cüa dOi  ngü 
tiOp nhn, giài quyêt thi ti.ic hành chInh và cüa ngix&i dimg dâu c 
quan, &m vj. Thirc hin kiêm tra cài each hành chinh, cong vi tai 
100% the b ph.n chuyOn mOn trie thuOc 

Kê hoach  kiêm tra 
CCHC, báo cáo kêt qua 
hOrn tra 

Van phOng, Ban 
Thanh tra nhân 
dan 

Dinh ks', dot xut 
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