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KẾ HOẠCH  

Cải cách hành chính nhà nƣớc năm 2022  
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà n  c năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Công Th ơng xây dựng Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2022 v i những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp t c đ y mạnh cải cách hành chính nh m xây dựng nền hành chính 

dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp,    c ơng, công  hai, minh bạch, nâng cao 

trách nhiệm, xây dựng đội ng  cán bộ công ch c, viên ch c c  ph m ch t, năng 

 ực hoàn thành tốt nhiệm v . Tăng c  ng  ng d ng công nghệ thông tin, truyền 

thông, nâng cao ch t    ng hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ 

t c hành chính cho ng  i dân, doanh nghiệp, c  thể h a nội dung trong kế hoạch 

cải cách hành chính nhà n  c tỉnh Điện Biên năm 2022; ph n đ u hoàn thành 

m c đích, yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính của tỉnh. Tiếp t c nâng 

cao hiệu  ực, hiệu quả hành chính ph c v  của Sở Công Th ơng. 

- Đ y mạnh công tác cải cách hành chính, tạo dựng môi tr  ng đầu t   inh 

doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện giảm chi phí và th i gian 

của doanh nghiệp nh m thu hút đầu t , nâng cao năng  ực cạnh tranh c p tỉnh, 

nâng cao m c độ hài  òng của ng  i dân,   y sự hài  òng của ng  i dân  à m c 

tiêu ph c v  cơ quan hành chính Nhà n  c. 

- Xây dựng đội ng  CBCC, VC chuyên nghiệp, c  năng  ực ph m ch t đáp 

 ng yêu cầu nhiệm v  của ngành. 

2. Yêu cầu 

Quán triệt và xác định cải cách hành chính  à một trong những nhiệm v  

 u tiên hàng đầu,  à  hâu c  ý nghĩa quan trọng, đột phá, th  ng xuyên trong 

quá trình  ãnh đạo, chỉ đạo, điều hành;  à giải pháp chủ yếu, đòn b y để cải thiện 

và nâng cao ch t    ng thực hiện nhiệm v  đ  c giao. 

Xác định rõ trách nhiệm ng  i đ ng đầu của cơ quan, phòng, đơn vị trong 

quá trình triển  hai thực hiện nhiệm v  cải cách hành chính. 

Tổ ch c triển  hai, thực hiện c  hiệu quả và đồng bộ các nội dung cải 

cách hành chính, tập trung nguồn  ực  ế thừa và phát huy những  inh nghiệm tốt 

trong cải cách hành chính giai đoạn vừa qua; đồng th i chủ động nghiên c u 

sáng tạo, quyết  iệt áp d ng những giải pháp m i để cải cách hành chính  à  hâu 

đột phá trong quản  ý của ngành. 
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II.  NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 

- Toàn ngành rà soát, hệ thống h a văn bản QPPL chuyên ngành Công 

Th ơng hiện hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù h p v i hệ thống văn bản 

pháp  uật hiện hành. 

- Hoàn thành đúng th i hạn các dự thảo văn bản QPPL chuyên ngành, đề 

án đ  c giao trong năm 2022. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành m i các quy chế, quy định, nội quy 

của Sở theo các văn bản chỉ đạo, văn bản m i ban hành, nâng cao     uật,    

c ơng hành chính, đảm bảo dân chủ, thông suốt trong hoạt động chỉ đạo điều 

hành trong toàn ngành Công Th ơng. 

- Ban hành và tổ ch c thực hiện Kế hoạch rà soát,  iểm tra văn bản 

chuyên ngành Công Th ơng,  ế hoạch theo dõi thi hành pháp  uật năm 2022. 

1.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

 - Tổ ch c xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp  uật  àm cơ sở thực hiện cho năm 2022. 

 - Các đơn vị thuộc sở căn c   ế hoạch này để triển  hai thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp  uật 2022 của đơn vị. 

- Tổ ch c thi hành pháp  uật nghiêm minh, hiệu quả nâng cao ý th c ch p 

hành pháp luật của cá nhân, tổ ch c. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1.Xây dựng và triển  hai thực hiện  ế hoạch về công tác cải cách thủ t c 

hành chính; Kế hoạch  iểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; Kế 

hoạch truyền thông về công tác  iểm soát TTHC và các văn bản triển  hai thực 

hiện công tác cải cách TTHC theo chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh.  

2.2. Tăng c  ng trách nhiệm phối h p giữa các phòng chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp; trách nhiệm của ng  i đ ng đầu các cơ quan và ng  i đ ng đầu 

các phòng, đơn vị trong việc giải quyết TTHC cho tổ ch c và cá nhân, 100% 

TTHC đ  c công  hai đầy đủ,  ịp th i theo quy định, nâng cao ch t    ng giải 

quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả  ết quả. 

2.3. Thực hiện đúng quy định việc tiếp nhận, xử  ý phản ánh  iến nghị của 

tổ ch c, cá nhân  iên quan đến TTHC theo quy định nh m nâng cao ch t    ng 

các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện TTHC của đơn vị. 

2.4. Tăng c  ng đối thoại giữa  ãnh đạo Sở v i các tổ ch c, cá nhân về 

TTHC của đơn vị, xây dựng  ịch tiếp dân định  ỳ của  ãnh đạo Sở hàng tháng tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả  ết quả của đơn vị. 
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2.5. Nâng cao ch t    ng, hiệu quả của bộ phận tiếp nhận và trả  ết quả 

theo cơ chế một cửa, một cửa  iên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC; Nghị định 107/2001/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Bảo đảm 100% TTHC thuộc th m quyền 

giải quyết đều đ  c tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả  ết quả của cơ quan. 

- Thực hiện tốt công tác  iểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định 

63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về 

 iểm soát thủ t c hành chính; đảm bảo đúng th i gian và ch t    ng; 100% thủ 

t c hành chính thuộc th m quyền giải quyết của Sở đ  c công  hai đầy đủ,  ịp 

th i theo quy định. 

-Trên 50% hồ sơ giải quyết TTHC đ  c  uôn chuyển trong nội giữa 

phòng, đơn vị và cơ quan c  th m quyền giải quyết hoặc cơ quan c   iên quan 

đ  c thực hiện b ng ph ơng th c điện tử. 

+ Số h a  ết quả giải quyết TTHC còn hiệu  ực thuộc th m quyền giải 

quyết của Sở tăng tối thiểu 20% để đảm bảo việc  ết nối chia sẻ dữ  iệu trong 

giải quyết TTHC trên môi tr  ng điện tử 

+ M c độ hài  òng của ng  i dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 

tối thiểu 90%.  

+ Tối thiểu 80% TTHC c  đủ điều  iện, đ  c cung c p trực tuyến m c độ 

3 và 4. Trong số đ , ít nh t 80% TTHC đ  c tích h p, cung c p trên cổng dịch 

v  công quốc gia.T   ệ hồ sơ giải quyết trực tuyến m c độ 3 và 4 trên tổng số hồ 

sơ đạt tối thiểu 50%. 

2.6. Thực hiện điều tra đo    ng sự hài  òng của ng  i dân và tổ ch c đối 

v i sự ph c v  của đơn vị trong quá trình giải quyết TTHC thuộc th m quyền 

2.7. Thực hiện điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của 

đơn vị. 

3. Cải cách tổ chức, bộ máy chuyên ngành Công Thƣơng 

3.1. Thực hiện  iện toàn tổ ch c bộ máy và ch c năng, nhiệm v  của các 

phòng chuyên môn nghiệp v  sở, các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các 

Thông t  h  ng dẫn của Bộ Công Th ơng về ch c năng, nhiệm v  cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND c p tỉnh, c p huyện. Triển  hai  iện toàn, sắp xếp tổ 

ch c bộ máy và ch c năng nhiệm v  theo Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ c u tổ 

ch c bộ máy, ch c năng nhiệm v , quyền hạn của Sở Công Th ơng tỉnh Điện 

Biên. 

3.2. Tiếp t c đ y mạnh việc tinh giản biên chế và cơ c u  ại đội ng  cán 

bộ công ch c, viên ch c theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ 

Chính Trị, Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-

UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc đ y mạnh thực hiện tinh giản 
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biên chế và cơ c u  ại đội ng  cán bộ, công ch c trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 

tăng c  ng rà soát, đánh giá để đ a vào danh sách đối t ơng tinh giản biên chế 

những ng  i dôi d ,  hông đáp  ng tiêu chu n, ph m ch t nh m nâng cao ch t 

   ng đội ng  cán bộ, công ch c, viên ch c của ngành, đảm bảo t   ệ tinh giản 

đạt chỉ tiêu đ  c giao. 

- M c độ hài  òng của ng  i dân, tổ ch c đối v i sự ph c v  của cơ quan 

hành chính nhà n  c đạt tối thiểu 86,6%. 

4. Xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 

4.1.Triển  hai c  hiệu quả ch ơng trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 10-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban ch p hành Đảng bộ tỉnh về phát triển 

nguồn nhân  ực tỉnh Điện biên đến năm 2025, định h  ng đến năm 2030;  ế 

hoạch đào tạo, bồi d ỡng, CBCC,VC tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. 

4.2. Tiếp t c thực hiện công tác tuyển d ng đảm bảo đúng quy trình, thủ 

t c, trong biên chế công ch c và số ng  i  àm việc của cơ quan;  hông tuyển 

d ng v  t biên chế giao,  ịp th i bổ sung CC,VC đáp  ng yêu cầu nhiệm v . 

4.3.Chú trọng công tác đào tạo, bồi d ỡng đảm bảo  ế hoạch đào tạo, bồi 

d ỡng CC,VC hàng năm phải gắn  iền v i rà soát, đánh giá, xây dựng quy hoạch 

cán bộ nh m từng b  c hoàn thiện tiểu chu n ngạch, tiểu chu n ch c danh, tiểu 

chu n ch c v   ãnh đạo, quản  ý tr  c  hi bổ nhiệm vào ch c v  m i hoặc ch c 

v  cao hơn. 

4.4. Công ch c, viên ch c  ãnh đạo, quản  ý từ ph  tr ởng phòng và 

t ơng đ ơng trở  ên tối thiểu 35% c  trình độ trên đại học; 100% đ  c đào tạo 

 ý  uận chính trị, bồi d ỡng về quản  ý nhà n  c theo tiêu chu n ngach. 

4.5.Tăng c  ng rà soát, bố trí công ch c, viện ch c theo tiêu chu n ch c 

danh, vị trí việc  àm, tiếp t c đ y mạnh triển  hai xác định vị trí việc  àm, xây 

dựng  hung năng   c, mô tả công việc và xây dựng cơ c u cán bộ, CC,VC đáp 

 ng yêu cầu CCHC, nâng cao năng  ực thực thi nhiệm v . 

4.6. Đăng  ý cử công ch c thi nâng ngạch công ch c đảm bảo đúng trình 

tự, thủ t c và th i gian quy định tại Luật CBCC và các văn bản h  ng dẫn thi 

hành; thực hiện đánh giá CCVC năm 2022 theo đúng quy định. 

4.7.Tăng c  ng công tác  iểm tra giám sát việc ch p hành     uật,    

c ơng hành chính, văn h a công sở, đạo đ c công v  tai cơ quan, đơn vị, đặc 

biệt việc thực thi công v  của CBCC, VC tại những vị trí nhạy cảm;  iên quyết 

xử  ý đối v i CBCC,VC sai phạm. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Thực hiện c  hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ qui định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

d ng biên chế và  inh phí quản  ý hành chính đối v i cơ quan nhà n  c; Nghị 

định 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005; Triển  hai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đ  c giao năm 

2022 đảm bảo tiết  iệm, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm v  chính trị của sở. 
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5.2. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc sở tiếp t c thực hiện cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế theo Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công  ập.  

Toàn ngành thực hiện tốt các quy định về chế độ  ế toán, báo cáo, công 

 hai, minh bạch tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách. Rà soát, ban 

hành hoặc điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản  ý, sử d ng 

tài sản công. 

5.3. Công tác quản  ý, sử d ng tài sản công: Tiếp t c triển  hai thực hiện 

cơ chế quản  ý, sử d ng tài sản công của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở 

Tăng c  ng công tác  iểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về 

quản  ý tài sản công nh  việc thành  ập hội đồng  iểm  ê tài sản hàng năm, thực 

hiện  iểm tra định  ỳ, đột xu t tái các phòng, đơn vị thuốc Sở 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số 

6.1. Thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo nhiệm v  đ  c 

giao tại Quyết định 1469/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 phê duyệt  iến trúc 

Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên, tiếp t c thực hiện  ế hoạch  ng d ng công 

nghệ thông tin;  hai thác và sử d ng c  hiệu quả phần mềm quản  ý văn bản TD- 

Offce trong quy trình xử  ý công việc;  ng d ng công nghệ thông tin trong trao 

đổi công tác trong nội bộ cơ quan, các cơ quan hành chính trong tỉnh. 

6.2. Sử d ng hiệu quả hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các 

phần mềm tích h p, chia sẻ dữ  iệu dùng chung của tỉnh (LGSP),  ết nối các hệ 

thống thông tin dùng chung, hệ thông thông tin chuyên ngành của Sở Công 

th ơng, đồng th i  ết nối v i các hệ thống thông tin của trung  ơng qua nền 

tảng tích h p, chia sẻ dữ  iệu quốc gia. 

6.3. Triển  hai hiệu quả các  ng d ng, dịch v , ph n đ u đạt các chỉ tiêu: 

100% văn bản điện tử của cơ quan đ  c trao đổi,  iên thông trên môi tr  ng 

mạng (trừ văn bản mật); 100% TTHC đủ điều  iện và c  phát sinh hồ sơ đ  c 

cung c p trực tuyến m c độ 3,4; trên 90% dịch v  công trực tuyến m c độ 3,4 

của ngành đ  c tích h p  ên cổng dịch v  công quốc gia; trên 50% hồ sơ đ  c 

xử  ý trực tuyến. 

6.4. Tiếp t c thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả  ết quả giải quyết TTHC 

qua dịch v  b u chính công ích theo quyết định UBND tỉnh đã phê duyệt.  

6.5. Tiếp t c duy trì, thực hiện hệ thống quản  ý ch t    ng theo tiêu 

chu n TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Công th ơng; từng b  c 

gắn  ng d ng công nghệ thông tin trong áp d ng hệ thống quản  ý ch t    ng 

ISO 9001:2015. 

7. Tuyên truyền về cải cách hành chính  

7.1. Tiếp t c thực hiện đ y mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

th c cho công ch c, viên ch c về các chủ tr ơng, chính sách của Đảng, nhà 

n  c và của tỉnh về công tác cải cách hành chính; gắn nội dung tuyên truyền về 
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CCHC trong các văn bản chỉ đạo đối v i các phòng, đơn vị thuộc Sở; thông tin 

tuyên truyền đầy đủ,  ịp th i về tỉnh hình,  ết quả thực hiện CCHC của ngành 

trên trang websize của Sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các v n đề  iên 

quan đến quan điểm, chủ tr ơng của Đảng, chính sách pháp  uật của nhà n  c 

và của tỉnh, ngành về CCHC, tầm quan trọng, ý nghĩa m c tiêu và tác động của 

cải cách hành chính đến sự phát triển của ngành, tỉnh…trách nhiệm của ng  i 

đ ng đầu… ộ trình thực hiện CCHC theo nghị quyết 30c/NQ-CP 

7.2. Tuyên truyền, tiếp thu ý  iến,  iến nghị của cá nhân, tổ ch c về các 

quy định  iên quan đến CCHC;  ồng gh p công tác tuyên truyền các nội dung 

CCHC vào công tác chuyên môn theo ch c năng, nhiệm v  của các phòng 

chuyên môn và đơn vị trực thuộc. 

7.3. Xây dựng và tổ ch c thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về cải cách 

hành chính năm 2022. Đ a nội dung tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh, 

của ngành vào Kế hoạch tuyên truyền giáo d c, phổ biến pháp  uật chuyên 

ngành Công Th ơng năm 2022 và tổng h p, báo cáo kết quả theo quy định. 

8. Công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính 

8.1. Kiểm tra việc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tại các đơn vị 

trực thuộc và việc thực hiện quy chế văn h a công sở tại các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc. 

8.2. Kiểm tra công tác quản  ý sử d ng biên chế và chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử d ng biên chế và  inh phí theo quy định tại các đơn vị sự 

nghiệp và các phòng chuyên môn. 

8.3. Kiểm tra công tác thực hiện giải quyết TTHC của các phòng đơn vị,. 

8.4. Kiểm tra thực hiện hiện đại h a nền hành chính tại bộ phận tiếp nhận 

và trả  ết quả thuộc Văn phòng sở, việc cập nhật, duy trì các quy trình giải quyết 

TTHC trong hệ thống quản  ý ch t    ng ISO 9001:2015. 

( Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của 

ngành Công th ơng đ  c bố trí từ nguồn ngân sách th  ng xuyên đ  c giao 

trong năm, và  inh phí đ  c trích  ại từ thu phí,  ệ phí, cung c p dịch v  công 

theo quy định pháp  uật hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ, trách nhiệm chung của Các phòng Chuyên môn nghiệp 

vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở  

- Các phòng Chuyên môn nghiệp v  Sở, các đơn vị trực thuộc Sở căn c  

nội dung  ế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND tỉnh và của Sở chủ 

động triển  hai công tác cải cách hành chính phù h p v i tình hình của 

phòng/đơn vị và báo cáo  ết quả về Sở tr  c ngày 10/11/2022.  
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- Tăng c  ng công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên trang thông 

tin điện tử của ngành;  ồng gh  tuyên truyền CCHC v i tuyên truyền, phổ biến, 

giáo d c pháp  uật; đa dạng h a công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông 

về CCHC. 

- Th  ng xuyên rà soát, cập nhật, công  hai và h  ng dẫn  ịp th i đầy đủ 

các TTHC, các văn bản quy định về TTHC thuộc th m quyền tiếp nhận và giải 

quyết; công  hai  ết quả giải quyết TTHC,  ết quả tiếp nhận, xử  ý, giải quyết 

phản ánh,  iến nghị của ng  i dân, tổ ch c tại tr  sở cơ quan, trên trang thông 

tin điện tử của ngành. 

- Thực hiện đổi m i cơ chế một cửa, một cửa  iên thông trong giải quyết 

TTHC và triển  hai c  hiệu quả các giải pháp nh m tăng c  ng t   ệ hồ sơ 

TTHC đ  c xử  ý m c độ 3,4, tăng t   ệ tiếp nhận và trả  ết quả giải quyết 

TTHC qua dịch v  b u chính công ích. 

- Tăng c  ng công tác  iểm tra,  iểm soát công tác CCHC tại các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định  ỳ, đột xu t về công tác CCHC 

đảm bảo đủ nội dung, đúng th i gian quy định. 

- Tr ởng các phòng, Thủ tr ởng đơn vị sự nghiệp thuộc sở chịu trách 

nhiệm tr  c Giám đốc sở đối v i nội dung và ch t    ng hoạt động cải cách 

hành chính của phòng, đơn vị mình.  

- Giao Văn phòng Sở  àm đầu mối chủ trì, phối h p v i Tr ởng các 

phòng, Thủ tr ởng các đơn vị tổ ch c thực hiện Kế hoạch và tổng h p báo cáo 

 ết quả theo qui định của UBND tỉnh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể  

2.1.  ăn  h ng Sở 

- Văn phòng Sở chủ trì phối h p v i các phòng CMNV, các đơn vị trực 

thuộc tổ ch c triển  hai thực hiện các nội dung 2, 3, 4, 6, 7 đảm bảo ch t    ng, 

hiệu quả và đúng tiến độ. 

- Chủ trì, chịu trách nhiệm và phối h p v i các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc trong việc tham m u, thực hiện công tác CCHC, xây dựng báo cáo 

tình hình thực hiện công tác CCHC của Sở theo quy định. 

- Phối h p thực hiện, h  ng dẫn  iểm tra, đôn đốc công tác  iểm soát, rà 

soát TTHC và đổi m i cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị. 

2.2. Thanh Tra Sở 

- Thanh tra Sở chủ trì, phối h p v i Văn phòng Sở và các phòng CMNV 

sở, các đơn vị trực thuộc Sở tổ ch c thực hiện nội dung 1 và nhiệm v  tuyên 

truyền về CCHC Thanh tra sở chủ tra. 

2.3.  h ng    hoạch -  ài Ch nh 

- Chủ trì phối h p v i các phòng, các đơn vị tổ ch c thực hiện nội dung 5. 
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2.4. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh, của Sở, các phòng 

chuyên môn nghiệp v  Sở, các đơn vị trực thuộc căn c  theo ch c năng chủ 

động xây dựng  ế hoạch và triển  hai thực hiện các nội d ng trong Kế hoạch. 

- Lồng gh p tuyên truyền cải cải cách hành chính v i nội dung tuyên 

truyền phổ biến giáo d c pháp  uật, triển  hai các văn bản quy phạm pháp  uật 

và các cuộc thanh tra,  iểm tra cơ sở. 

- Chủ động phối h p v i Văn phòng trong công tác  iểm soát thủ t c hành 

chính và các công tác  hác c   iên quan đến cải cách hành chính của Sở. 

- Lãnh đạo các phòng c  trách nhiệm triển  hai, thực hiện tốt các nội dung 

quy định trong Quyết định số 734/QĐ-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công 

Th ơng về quy định trách nhiệm  ãnh đạo c p phòng, đơn vị trong thực hiện 

nhiệm v  cải cách hành chính và chịu trách nhiệm tr  c Giám đốc Sở đối v i 

các nội dung đ  c phân công trong  ế hoạch CCHC. 

Trên cơ sở  ế hoạch CCHC năm 2022 của Sở, các phòng đ  c giao 

nhiệm v  chủ trì c  trách nhiệm tham m u đảm bảo yêu cầu về nội dung, th i 

gian theo quy định (Tập trung đến các chỉ tiêu thành phần trong bảng ch m điểm 

cải cách hành chính hàng năm của tỉnh).  

Trên đây  à Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công 

Th ơng, căn c  nội trong  ế hoạch, các phòng, ban, đơn vị chủ động triển  hai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Sở Nội v  (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Thông báo nội bộ; 

- L u: VT,VP. 

 

              GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

 

             Vũ Hồng Sơn 
 
 

 

 

 



PHỤ  ỤC 

Các nhiệm vụ tr ng tâm CCHC  ây dựng, triển khai năm 2022 

(  èm theo  ế ho ch            - C  ngày      /01/2022 c      C ng  h  ng) 
 

 

STT Mục tiêu Nhiệm Vụ Hoạt động Kết quả/sản phẩm Chủ tr  Phối hợp Th i gian  

I Công tác ch  đạo, điều hành CCHC 

1 Xác định m c 

tiêu, nhiệm 

v  CCHC 

năm 2022 

Ban hành  ế 

hoạch CCHC 

nhà n  c năm 

2023 

Xây dựng  ế hoạch 

CCHC năm  

Kế hoạch CCHC năm 2023 Văn phòng Các phòng, các 

đơn vị 

Tr  c 

31/01/2023 

2 Phát hiện tồn 

tại hạn chế 

b t cập,  ịp 

th i ch n 

chỉnh những 

tồn tại, hạn 

chế ( nếu c  ) 

trong công 

tác CCHC 

năm 2022 

Xây dựng  ế 

hoạch  iểm tra 

CCHC 

Dự thảo Kế hoạch  iểm 

tra 

-Kế hoạch  iểm tra công 

tác CCHC năm 2022 đối 

v i các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở 

Văn phòng  Các phòng 

chuyên môn 

nghiệp v , đơn 

vị trực thuộc 

Tháng 

4/2022 

Triển  hai  ế 

hoạch  iểm tra 

2022 

Thành  ập đoàn   iểm tra 

công tác CCHC năm 

2022 

-QĐ thành  ập đoàn  iểm 

tra;  

Văn phòng  Các phòng 

chuyên môn 

nghiệp v , đơn 

vị trực thuộc 

Tháng 

7/2022 

Báo cáo  ết quả 

và ch n chỉnh, 

xử  ý các v n đề 

tồn tại qua  iểm 

tra 

Kết quả  iểm tra Báo cáo  ết quả  iểm tra 

công tác CCHC năm 2022; 

biên bản  iểm tra; 

 

Tr ởng đoàn 

 iểm tra 

 Chậm nh t 

30/10/2022 

Yêu cầu ch n chỉnh, xử 

 ý các v n đề phát hiện 

qua  iểm tra ( nếu c  

Báo cáo  ết quả xử  ý các 

v n đề phát hiện qua  iểm 

tra ( nếu c ); 

 

Tr ởng đoàn 

 iểm tra 

 Chậm nh t 

30/10/2022 

3 Đánh giá m c 

độ hài  òng 

của cá nhân, 

Khảo sát sự hài 

 òng của cá 

nhân, tổ ch c 

Phiếu   y ý  iến của tổ 

ch c cá nhân theo QĐ 

1187/QĐ-UBND 

Phiếu   y ý  iến của tổ 

ch c cá nhân 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

 ết quả -VP 

Các phòng 

CMNV 

Th  ng 

xuyên 
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tổ ch c đối 

v i sự ph c 

v  của cơ 

quan hành 

chính; m c 

tiêu 90% 

đối v i sự ph c 

v  của bộ phận 

tiếp nhận và trả 

 ết quả 

4 Tự đánh giá 

 ết quả 

CCHC năm 

2022 của sở 

Cung c p tài 

 iệu, xác định 

chỉ số CCHC 

năm 2022 

Tổng h p, xây dựng báo 

cáo ch m điểm đánh giá 

việc giải quyết TTHC 

Báo cáo ch m điểm đánh 

giá việc giải quyết TTHC 

Văn phòng  Định  ỳ 

hàng 

quý/năm 

Tổng h p, cập nhật trên 

phần mềm ch m điểm 

của tỉnh 

Báo cáo ch m điểm đánh 

giá việc giải quyết TTHC 

Văn phòng   

Báo cáo  ết quả tự ch m 

điểm xác định chỉ số 

CCHC 

Báo cáo ch m điểm đánh 

giá việc giải quyết TTHC 

Văn phòng  BC quý 

I,II,III,năm 

tr  c ngày 

16 tháng 

cuối quý, 

năm 2022 

5 Đánh giá m c 

độ hài  òng 

của ng  i dân 

đối v i việc 

giải quyết 

TTHC thuộc 

thầm quyền 

giải quyết, tối 

thiểu 90% 

Điều tra xã hội 

học xác định 

m c độ hài  òng 

của ng  i dân 

đối v i việc giải 

quyết TTHC 

thuộc thầm 

quyền 

Lập danh sách điều tra 

XHH đối v i ng  i dân 

đến thực hiện TTHC tại 

Sở 

Công văn, danh sách Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

 ết quả 

 Đảm bảo 

tiến độ 

theo yêu 

cầu của cơ 

quan chủ 

quản 

6 Đ y mạnh 

công tác 

tuyên truyền 

Ban hành KH 

tuyên truyền và 

tổ ch c triển 

Ban hành KH Tuyên 

truyền công tác CCHC 

Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC năm 2022 

Văn phòng 

ph  trách 

 Tr  c 

30/01/2022 
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CCHC năm 

2022 

 hai  ế hoạch 

tuyên truyền 

Kiểm tra tình 

hình  ết quả 

triển  hai thực 

hiện 

Kiểm tra Tuyên truyền 

công tác CCHC 

Lồng gh p v i KH  iểm tra 

CCHC 

Văn phòng 

ph  trách 

 Tr  c 

ngày 

30/10/2022 

Đánh giá  ết quả 

thực hiện 

Báo cáo  ết quả tuyên 

truyền CCHC năm 2022 

Báo cáo 6 tháng, BC năm Văn phòng 

ph  trách 

 BC 6 tháng 

tr  c 15/6, 

BC năm 

Tr  c 

15/12/2022 

7 Đánh giá việc 

thực hiện 

nhiệm v  

CCHC năm 

2022 

Đánh giá  ết quả Xây dựng báo cáo quý, 6 

tháng, năm công tác 

CCHC năm 2022 

Báo cáo tổng  ết công tác 

CCHC quý, 6 tháng, năm 

2022 

Văn phòng Các phòng, các 

đơn vị 

BC quý I, 

II, 6 tháng 

năm ban 

hànhTr  c 

ngày 10 

tháng cuối 

quý, BC 

năm tr  c 

10/12/2022 

II Cải cách thể chế 

1 Các hoạt 

động theo dõi 

thi hành pháp 

 uật 

Xây dựng văn 

bản 

Xây dựng, ban hành văn 

bản QPPL 

 Đề xu t xây dựng văn bản 

QPPL trình HĐND, UBND 

tỉnh ban hành  

Lập t  trình đề nghị ban 

hành văn bản QPPL. 

-  Báo cáo công tác xây 

dựng văn bản 

Thanh tra Các phòng, các 

đơn vị 

Trong năm 

2022 

Rà soát, hệ thống văn 

bản QPPL năm 2022; 

-Ban hành Kế hoạch rà soát 

văn bản QPPL. 

Thanh tra Các phòng, các 

đơn vị 

Tháng 01 

và Th  ng 
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 ết quả xử  ý sau rà soát, 

hệ thống h a VBQPPL 

-BC  ết quả rà soát xuyên 

trong năm 

2022 

Phát hiện tồn tại 

hàn chế b t cập, 

 ịp th i ch n 

chỉnh tồn tại 

trong theo dõi 

thi hành pháp 

 uật 

Kiểm tra, xử  ý 

VBQPPL năm 2022 

-Ban hành KH  iểm tra, xử 

 ý văn bản QPPL  

-BC  ết quả  iểm tra, xử  ý 

văn bản QPPL  

Thanh tra Các phòng, các 

đơn vị 

Tháng 01 

và  

Th  ng 

xuyên 

trong năm 

2022 

Theo dõi thi hành pháp 

 uật 

-Ban hành  ế hoạch theo 

dõi thi hành pháp  uật năm 

2022; 

- BC  ết quả theo dõi tình 

hình thi hành pháp  uật 

năm 2022 

- Phối h p thực hiện  iểm 

tra theo dõi thi hành pháp 

 uật  hi c  yêu cầu 

- Phối h p điều tra  hảo sát 

tình hình thi hành pháp  uật 

của Bộ, Sở ban ngành trong 

tỉnh.  

Thanh tra Các phòng, các 

đơn vị 

Tháng 01 

và Th  ng 

xuyên 

trong năm 

2022 

 Xử  ý  ết quả Xử  ý theo dõi  ết quả 

thi hành pháp  uật 

-Ban hành BC  ết quả theo 

dõi thi hành pháp  uật 

Thanh tra Các phòng, các 

đơn vị 

Tháng 

12/2022 

III Cải cách TTHC  

1 Triển  hai 

thực hiện chỉ 

đạo về công 

tác cải cách 

TTHC 2022 

KH  iểm soát 

TTHC 

Xây dựng ban hành Kế 

hoạch  iểm soát  TTHC 

năm 2022 

-Kế hoạch  iểm soát TTHC 

năm 2022 

 

Văn phòng Các phòng 

CMNV 

Tr  c 

30/01/2022 

BC  ết quả thực 

hiện 

Tổng h p nội dung BC 

 ết quả thực hiện quý 

BC  ết quả thực hiện quý I, 

II, III, năm 2022 

Văn phòng  Chậm nh t 

ngày 19 
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I,II,III, năm tháng cuối 

quý, ngày 

19/12/2022 

đối v i báo 

cáo năm 

Báo cáo trên hệ 

thống BC Chính 

Phủ 

Tổng h p nội dung BC, 

nhập số  iệu BC vào hệ 

thống Chính phủ 

BC  ết quả thực hiện quý I, 

II, III, năm 2022 trên hệ 

thống 

Văn phòng  Chậm nh t 

ngày 19 

tháng cuối 

quý, ngày 

19/12/2022 

đối v i BC 

năm 

2 Rà soát đánh 

giá TTHC          

Lựa chọn TTHC 

c  phát sinh hồ 

sơ hàng năm 

đ a vào KH rà 

soát, đánh giá 

TTHC 2022 

 ựa chọn TTHC c  phát 

sinh hồ sơ hàng năm đ a 

vào KH rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2022 

Văn bản đăng  ýTTHC đ a 

vào rà soát 2022 

Văn phòng Các phòng 

chuyên môn 

Theo 

h  ng dẫn 

của VP 

UBND 

tỉnh 

Ban hành  ế hoạch rà 

soát, đánh giá TTHC 

năm 2022 

-KH rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2022 

 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Ban hành 

sau  ế 

hoạch của 

UBND 

tỉnh 

  BC rà soát đánh 

giá TTHC năm 

2022 

Tổng h p BC  ết quả rà 

soát, đánh giá và biểu 

mẫu rà soát 2022 

BC  ết quả rà soát, đánh 

giá và biểu mẫu rà soát, 

đánh giá TTHC 2022 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan, 

UBND các 

huyện 

Tr  c 

ngày 

15/8/2022 

 Quyết định phê 

duyệt ph ơng án 

đơn giản h a 

TTHC 

Tổng h p ph ơng án 

đơn giản h a TTHC 

T  trình dự thảo quyết định 

phê duyệt ph ơng án đơn 

giản h a các TTHC  

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan, 

UBND các 

huyện 

Tr  c 

ngày 

05/9/2022 
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3 Công bố danh 

m c TTHC/ 

phê duyệt quy 

trình nội bộ 

trong giải 

quyết TTHC 

T  trình dự thảo 

quyết định công 

bố 

 Trình UBND tỉnh quyết 

định công bố 

TTHC/danh m c TTHC; 

phê duyệt quy trình nội 

bộ trong giải quyết từng 

TTHC thuộc th m quyền 

quản  ý 

T  trình; dự thảo quyết 

định công bố TTHC/ danh 

m c TTHC/phê duyệt quy 

trình nội bộ trong giải 

quyết từng TTHC thuộc 

 ĩnh vực Sở Công th ơng 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Th  ng 

xuyên 

4 Công khai 

TTHC trên 

trang thông 

tin điện tử 

của ngành 

Công khai 

TTHC 

Niêm yết công  hai 

TTHC tại bộ phận một 

cửa, trên trang thông tin 

điện tử của Sở đảm bảo 

100% số TTHC đ  c 

đăng tải đầy đủ,  ịp th i 

đúng quy định 

100% các TTHC sửa đổi, 

bổ sung, công bố m i đ  c 

công  hai đầy đủ, đúng quy 

định trên trang thông tin 

điện tử của Sở, tại bộ phận 

một cửa 

Văn phòng  Th  ng 

xuyên 

5 Tổ ch c thực 

hiện việc tiếp 

nhận, xử  ý 

phản ánh, 

 iến nghị của 

cá nhân, tổ 

ch c đối v i 

TTHC thuộc 

th m quyền 

giải quyết của 

Sở 

Tiếp nhận phản 

ánh  iến nghị 

của cá nhân, tổ 

ch c đối v i 

TTHC 

 Tổ ch c thực hiện việc 

tiếp nhận, xử  ý phản 

ánh,  iến nghị của cá 

nhân, tổ ch c đối v i 

TTHC thuộc th m quyền 

giải quyết của Sở 

Báo cáo việc tiếp nhận, xử 

 ý phản ánh  iến nghị  ồng 

ghép trong BC CCHC 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Th  ng 

xuyên theo 

BCCCHC 

Xử  ý phản ánh 

 iến nghị của cá 

nhân, tổ ch c 

đối v i TTHC 

  Xử  ý phản ánh  iến 

nghị của cá nhân, tổ 

ch c đối v i TTHC sau 

 hi c  phản ánh  iến 

nghị 

Văn bản xử  ý phản ánh 

kiến nghị 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Th  ng 

xuyên 

Công  hai  ết 

quả xử  ý phản 

ánh  iến nghị 

Công  hai  ết quả xử  ý 

phản ánh  iến nghị của 

cá nhân tổ ch c 

Kết quả xử  ý phản ánh 

 iến nghị của cá nhân tổ 

ch c 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Th  ng 

xuyên 

6 Tiếp t c tổ 

ch c triển 

 ch m điểm 

đánh giá việc 

Tổ ch c ch m điểm và 

tổng h p báo cáo 

Báo cáo  ết quả ch m điểm 

đánh giá việc giải quyết 

Văn phòng   BC quý 

I,II,III,năm 
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 hai c  hiệu 

quả đổi m i 

thực hiện cơ 

chế một cửa, 

một cửa  iên 

thông trong 

giải quyết 

TTHC 

giải quyết 

TTHC  

TTHC tại Sở Công Th ơng 

quý I, II, III, năm 

tr  c ngày 

19 tháng 

cuối quý, 

năm 2022 

Thực hiện đổi 

m i cơ chế một 

cửa, một cửa 

liên thông trong 

giải quyết 

TTHC theo KH 

số 1469/KH-

UBND ngày 

20/5/2021 

Xây dựng các văn bản 

triển  hai thực hiện 

Công văn, báo cáo Văn phòng  Theo  ế 

hoạch 

1469/KH-

UBND 

ngày 

20/5/2021 

Số h a  ết quả 

giải quyết 

TTHC đang còn 

hiệu  ực và c  

giá trị sử d ng 

thuộc th m 

quyền giải quyết 

của Sở theo  ế 

hoạch 

-Tổ ch c triển khai quy 

trình số h a hồ sơ gi y 

t ,  ết quả giải quyết 

TTHC của Sở tăng tối 

thiểu 20% để đảm bảo 

việc  ết nối chia sẻ dữ 

 iệu trong giải quyết 

TTHC trên môi tr  ng 

điện tử. 

-tối thiểu 50% tổ ch c cá 

nhân  hi thực hiện 

TTHC  hông phải cung 

c p  ại các thông tin, 

gi y t  tài  iệu đã đ  c 

ch p nhận  hi thực hiện 

thành công TTHC 

Hồ sơ, gi y t ,  ết quả giải 

quyết TTHC 

Văn phòng  Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Theo 

h  ng dẫn 

của UBND 

tỉnh 

7 Kiểm tra việc Kiểm tra công Kiểm tra việc thực hiện -Kế hoạch  iểm tra  ồng Văn phòng Các phòng/ đơn Theo  ế 
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thực hiện 

TTHC 

tác  iểm soát 

TTHC, cải cách 

TTHC 

TTHC ghép trong  ế hoạch  iểm 

tra CCHC của Sở năm 

2022 

vị  iên quan hoạch 

 iểm tra 

CCHC của 

Sở 

IV Cải cách tổ chức bộ máy 

1 sắp xếp,  iện 

toàn tổ ch c 

bộ máy của 

sở 

Tham m u 

ph ơng án sắp 

xếp tổ ch c bộ 

máy các phòng; 

Ch c năng 

nhiệm v  của Sở 

và các phòng 

CMNV 

Xây dựng ph ơng án sắp 

xếp 

Ph ơng án sắp xếp hoặc 

kết  uận của BTV-LĐS 

Văn phòng  Trong Quý 

I/2022 

T  trình dự thảo Ch c 

năng nhiệm v  của Sở; 

Ch c năng các phòng 

CMNV 

T  trình, dự thảo quyết 

định ch c năng, nhiệm v , 

quyền hạn của sở; Quyết 

định ch c năng, nhiệm các 

phòng 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Khi có 

Thông t  

h  ng dẫn 

của Bộ 

Công 

Th ơng 

2 Rà soát, sắp 

xếp, tổ ch c 

 ại các đơn vị 

sự nghiệp 

công  ập và 

cơ c u tổ 

ch c bộ máy 

Quyết định, sắp 

xếp, tổ ch c  ại 

các đơn vị sự 

nghiệp công  ập 

và cơ c u tổ 

ch c bộ máy 

bên trong của 

đơn vị sự nghiệp 

công  ập 

Xây dựng nội dung Ph ơng án sắp xếp hoặc 

kết  uận của BTV-LĐS 

Văn phòng Đơn vị trực 

thuộc 

Khi đ  c 

c p có 

th m 

quyền phê 

duyệt Đề 

án 

3 Tiếp t c triển 

 hai thực hiện 

Nghị quyết số 

39-NQ/TW, 

 ết  uận số 

17-KL/TW; 

Nghị định 

108/2014/NĐ

Thực hiện tinh 

giản biên chế 

năm 2022  

Các phòng đơn vị rà soát 

các đối t  ng thuộc diện 

tinh giản biên chế gửi 

văn phòng tổng h p 

-văn bản đề nghị của cơ 

quan 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Theo 

h  ng dẫn 

của Sở Nội 

v  
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-CP về chính 

sách tinh giản 

biên chế 

V Cải cách chế độ công vụ 

1 Triển  hai mô 

tả công việc 

 hung năng 

 ực của vị trí 

việc  àm công 

ch c, viên 

ch c 

Tham m u xây 

dựng dự thảo 

trình UBND tỉnh 

Ban hành quyết 

đình phê duyệt 

mô tả công việc 

 hung năng  ực 

của vị trí việc 

 àm công ch c, 

viên ch c 

Xây dựng đề án, dự thảo 

quyết định danh m c vị 

trí việc  àm công ch c, 

viên ch c 

T  trình; Dự thảo đề án, dự 

thảo  quyết đình danh m c 

VTVL 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Theo 

h  ng dẫn 

của Sở Nội 

v  

2 Xây dựng đội 

ng  

CBCC,VC có 

cơ c u h p  ý 

đáp  ng tiêu 

chu n ch c 

danh vị trí 

việc  àm và 

 hung năng 

 ực theo quy 

định 

Xây dựng và 

triển  hai  ế 

hoạch đào tạo, 

bồi d ỡng 

CBCCVC năm 

2022 

Xây dựng nội dung  ế 

hoạch đào tạo 

 ế hoạch đào tạo, bồi 

d ỡng năm 2022 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Theo 

h  ng dẫn 

của Sở Nội 

v  

Báo cáo  ết quả đào tạo, 

bồi d ỡng  

Báo cáo  ết quả đào tạo bồi 

d ỡng CBCC,VC năm 

2022 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Tr  c 

31/12/2022 

Tổ ch c  ỳ thi 

nâng ngach công 

ch c năm 2022 

Rà soát nhu cầu thi nâng 

ngạch công ch c 

Văn bản cử công ch c dự 

thi nâng ngạch 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Theo 

h  ng dẫn 

của Sở Nội 

v  

Triển  hai đánh 

giá, xếp  oại  

CBCC,VC năm 

2022 

H  ng dẫn các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc tổ ch c đánh giá 

CBCC,VC năm 2022 

Văn bản H  ng dẫn Triển 

 hai đánh giá, xếp  oại  

CBCC,VC năm 2022 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Quý IV/ 

2022 

VI Cải cách tài chính công 
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Quản  ý sử 

d ng và phân 

bổ ngân sách 

năm  

Giao dự toán 

ngân sách nhà 

n  c năm 2022 

cho văn phòng 

sở và các đơn vị 

trực thuộc 

Xây dựng dự thảo quyết 

định giao dự toán ngân 

sách nhà n  c năm 2022 

QĐ của Giám đốc Sở Phòng KHTC  Sau khi 

nhận đ  c 

quyết định 

giao dự 

toán của 

UBND 

tỉnh 

Tham m u quy 

chế chi tiêu nội 

bộ, quy chế 

quản  ý tài sản 

công ( nếu c ) 

Xây dựng dự thảo quyết 

định ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ, quy chế 

quản  ý tài sản công tổng 

h p các ý  iến tham gia 

QĐ của Giám đốc Văn phòng Các phòng 

CMNV 

Th  ng 

xuyên khi 

c  thay đổi 

VII Hiện đại h a hành chính     

1 Xây dựng  ế 

hoạch  ng 

d ng CNTT 

trong cơ 

quan, phát 

triển chính 

quyền số và 

bảo đảm an 

toàn thông tin 

mạng 

Xây dựng  ế 

hoạch 

Xây dựng  ế hoạch  ng 

d ng CNTT năm 2023 

Kế hoạch,  Văn phòng  Theo 

h  ng dẫn 

của Sở 

TTTT 

 

Đánh giá  ết quả 

triển  hai 

Báo cáo  ết quả  ng 

d ng CNTT năm 2022 

Báo cáo Văn phòng  BC theo 

h  ng dẫn 

của Sở 

thông tin  

2 Phát triển các 

 ng d ng, 

dịch v  

Duy trì  ng 

d ng, dịch v  

công nghệ thông 

tin 

Duy trì  ng d ng cổng 

dịch v  công, hệ thống 

thông tin một cửa điện 

tử của tỉnh 

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết 

TTHC trên cổng dịch v  

công, hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh 

Hệ thống thông tin báo cáo 

của tỉnh 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Th  ng 

xuyên 

3 Vận hành, Xây dựng  ế Xây dựng  ế hoạch duy   ế hoạch Văn phòng Các phòng/ đơn KH tr  c 
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duy trì hệ 

thống quản  ý 

ch t    ng 

theo tiêu 

chu n quốc 

gia 

TCVNISO 

9001;2015 

hoạch trì áp d ng cải tiến hệ 

thống quản  ý ch t    ng 

theo tiêu chu n quốc gia 

TCVNISO 9001;2015 

vị  iên quan 31/01/2022 

 

M c tiêu ch t 

   ng 

Quyết định ban hành 

m c tiêu ch t    ng và 

 ế hoạch thực hiện m c 

tiêu ch t    ng năm 

2022 

Quyết định Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Ban hành 

trong quý 

I/2022 

Đánh giá nội bộ 

hệ thống quản  ý 

Ch ơng trình đánh giá 

nội bộ 

Ch ơng trình, báo cáo đánh 

giá, phiếu đánh giá 

Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Thực hiện 

trong quý 

IV/2022 

Đánh giá  ết quả 

triển  hai 

Báo cáo áp d ng chuyển 

đổi, duy trì, cải tiến hệ 

thống quản  ý ch t    ng 

theo tiêu chu n quốc gia 

TCVNISO 9001;2015 

Báo cáo Văn phòng Các phòng/ đơn 

vị  iên quan 

Thực hiện 

trong quý 

IV/2022 

4 Thực hiện 

Tiếp nhận hồ 

sơ, trả  ết quả 

giải quyết 

TTHC qua 

dịch v  b u 

chính công 

ích 

Tiếp t c thực 

hiện KH số 

1788/KH-

UBND ngày 

29/6/2017 

Tiếp nhận hồ sơ, trả  ết 

quả giải quyết TTHC 

qua dịch v  b u chính 

công ích 

Báo cáo  ết quả thực hiện Văn phòng   

BC tr  c 

20/12/2022 
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