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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”  

 
 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chủ đề công tác 

năm, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo phạm 

vi, thẩm quyền tại Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy về triển 

khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ 

cho phát triển kinh tế - xã hội ở huyện. 

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 

1. Nhiệm vụ chung: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung về kỷ cương, trách nhiệm và về cải cách hành chính đã đề ra tại Mục 1, 

Phần II của Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

 2. Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện theo biểu đính kèm tại Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ: 

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế 

hoạch này.  

b) Chủ trì theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung về cải 

cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Tham mưu, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức 

thực hiện công tác cải cách hành chính và công chức, viên chức làm việc tại Bộ 

phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 

c) Định kỳ 06 tháng, 09 tháng và năm tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết 

quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định. 
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2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

a) Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các 

nội dung về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông.  

b) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, xây dựng 

phương án đơn giản hóa TTHC, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết 

TTHC trên hệ thống một cửa điện tử; thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và 

công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị theo đúng quy chế đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

c) Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện, cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và trả kết quả 

hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chủ đề công tác năm của tỉnh, của huyện; theo 

dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về việc 

ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số 

và bảo đảm an toàn thông tin mạng.  

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất và triển 

khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.  

4. UBND các xã, thị trấn: 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, xây dựng Kế hoạch chi tiết, 

cụ thể triển khai kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ cải cách hành chính đã 

được giao tại Kế hoạch này gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 

10/4/2022 để theo dõi, tổng hợp báo cáo. 

b) Định kỳ 06 tháng, 09 tháng và năm báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện 

về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) theo quy định. 

c) UBND cấp xã ngoài nhiệm vụ nêu trên, còn có trách nhiệm chỉ đạo 

tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chủ đề công tác năm trên hệ thống đài 

truyền thanh cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại 

Kế hoạch này. 

5. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện: Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

6. Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện có trách nhiệm:  

a) Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực 

hiện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chủ đề công tác năm của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 đề ra tại Kế hoạch này. 
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b) Chủ động xây dựng các tin, bài, chuyên mục, chuyên trang về kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, khắc phục 

những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần quan trọng phát 

triển kinh tế - xã hội ở huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Dược 
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