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Só:55 /KH-STTTT Phz ThQ, ngày 27 tháng 12 näm 2019 

KE HOACH 
Thirc hin cong tác Cãi cách hành chInh nãm 2020 

Thrc hin Nghj quyt s 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa ChInh phü v 
ban hành Chiwng trInh Mng the cãi cách hành chInh nhà nuâc giai doan  2011 - 
2020; Nghj dnh so 61/2018/ND-CP ngày 23/04/2018 cüa ChInh phü v thi.rc 
hin cci ch mt cira, mt cira lien thông trong giãi quyt thu tic hành chInh; 
Nghj quyt s 09-NQ/TU ngày 15/4/2016 cüa Ban chp hành Dãng b tinh khóa 
XVIII thirc hin khâu dt phá v cái cách hành chInh, tr9ng tam là câi cách thñ 
tiic hành chInh trén dja bàn tinh Phit Th9 giai don 2016 - 2020; Quyt dnh s 
2365/QD-UBND ngày 19/9/20 16 cüa LTBND tinh Phü Thç ban hành D an th.rc 
hin khâu dt phá v CCHC, tr9ng tam là cái cách TTHC trên dja bàn tinh Phñ 
Thç giai don 2016 - 2020; Van bàn so 1 177/UBND-TH ngày 29/3/20 17 cüa 
UBND tinh v tang cung trin khai thirc hin các nhim vit câi cách hành chInh 
Nhà nuâc giai don 2016 - 2020; K hoach s 25/KH-STTTT ngày 06/4/2017 
cüa S& Thông tin và Truyn thông v thrc hin nhim vii CCHC nhà nithc giai 
doan 2016 — 2020. Si Thông tin và Truyn thông (TT&TT) xây dirng k hooch 
thirc hin cong tác cài each hành chinh (CCHC) nàm 2020 nhu sau: 

I. MIJC TIEU 

1. Myc tiêu chung 

Thirc hin dng b các ni dung cüa Chixcing trInh CCHC nhà nuic tinh 
Phü Th9 giai don 2016 - 2020, tr9ng tam là cãi each thU tic hành chInh 
(TTHC) nhm dáp trng t& han yêu cu cUa ngir&i dan và doanh nghip. 

Nâng cao hiu 1irc, hiu qua quân l và cht lixçrng cong tác quàn 1 hành 
chInh nhà nuâc linh viic thông tin và truyn thông trén dja bàn tinh; nhm tao su 
chuyn bik manh me trong nh.n thUc cUa toàn th can b, cong chUc, viên chi.'rc 
(CBCCVC) ngành TT&TT v CCHC; gop phn xây drng nn hành chmnh trong 
sach, vUng  manh, chuyên nghip, hin dai, hju qua, phiic vij nhân dan và phát 
trin kinh t - xâ hôi cUa tinh. 

Tang cing cong tác tham mini, dê xuât kjp thii UBND tinh chi dao các 
cci quan nhà nuc trong tinh day manh Ung diing CNTT trong cong tác quãn l 
nha nu6c, nâng cao cht luçing cung cp djch vi hành chInh công, hin di boa 
nn hành chmnh; th chüc thirc hin t& vic trin khai các chinmg trInh, dx an, 
nhim vil img diing CNTT nãm 2020 dâ duçc UBND tinh phe duyêt. 



2. Muc tiêu cii th 

2.1. Cong Mc tham mu'u cho UBND tinh 

Kt nM dng b, lien thông Cng djch vii cong qu& gia vói Cng djch vu 
cong các cp cüa tinh (t1r tinh dn xã). 

Dua h thng quân 1 diu hành chinh quyn dien tir cUa tinh vào hoat 
dng, phic v11 cong tác quãn l, giám sat cüa tinh di vói các ngành và dja 
phucing trong tinh. 

Nâng cp h thng mng din rng cüa tinh dáp üng theo yêu cu cüa 
ChInh phü; Nâng cp h thong mng ni b tai  các sâ, ban, ngành; UBND cac 
huyn, thành, thj dtt chun, dam bão các diu kin d kt ni vào mang diên 
rng cüa tinh. 

Trin khai h thng mt cüa din tü tói cp xä, phung, thj trn; Nâng cao 
t' l tip nhân, xi'r 1 h s, giãi quy& TTHC thông qua h thng mt cira din 
tü cia tinh; D.y manh  trin khai djch vi cong trrc tuyn m1rc 3, 4 theo yêu cu 
cüa ChInh phil 

Tang cithng qun 1, sir dirng Chr k s; nâng cao t' l gri nhn van bàn 
diên t1r tIch hçrp chü k s thay th hoàn toàn van bàn giây trong co quan nhà 
nurc cüa tinh. 

2.2. Mc lieu 1/nrc hiên tai don vi 

100% van bàn quy phm pháp 1ut tham muu cho UBND tinh ban hành 
thuc linh vIrc TT&TT dam bão tInh hcip hin, hcip pháp, dung quy trInh và quy 
djnh cüa pháp 1u.t hin hành; tao  hành lang pháp l, co' ch chInh sách, buy 
dng duc ngun lrc du ttr cho các hoat dng TT&TT tü tinh dn co' s; dáp 
lrng yêu cu phát trin trong tInh hInh mài. 

Phi hçp vâi Trung tam phc. v hành chinh cong thirc hin tat vic tip 
nhn và trà kt qua giài quyt TTHC thuc linh virc cüa ngành, dam bâo ding 
quy ch, quy djnh. Giãi quyt và trâ ha so' dung han dat 100%. 

Cung c.p 100% djch vi cong trirc tuyn a müc d 3, 4 cho nguai dan a 
doanh nghip. Phn du nâng t' l h so' giái quyt th1rc t qua các djch vu cong 
mirc 3, 4 dt aj thiu là 20%. 

Dam bão 100% CBCC si.:r ding h thang thu din tfi cong vii trong qua 
trInh thirc hin nhim vi. Tang ci.rè'ng trao dai van ban din tr có tIch ho'p chü 
k 5a, dam bâo 100% van bàn ducc chuyn nhn qua mang, han ch gui nhan 
van bàn giy. 

Chi dao,  huóng dn các co quan báo chI, tuyên truyn trên dja bàn tinh 
trin khai thirc hin t& cong tác tuyên truyn v CCHC. 
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Tip tic rà soát, 1on giân hóa YI'HC, trInh UBND tinh phé duyt. 

Tin hành kim tra nôi b viec thrc hin nhiém vii CCHC tai Sâ. 

Tang cix&ng cong tác quãn 1, sir dung, dào tao,  bM thrông nãrig cao näng 
1c, hiu qua boat  dng cüa di ngü CBCCVC. 

Duy tn t& h thng quãn 1 cht hrcing theo tiêu chuân TCVN ISO 
9001:2015. 

Dam bão müc d hài lông cüa cá nhân, t chirc di vOi sir phitc v11 cüa co 
quan dat  trên 90%. 

2.3. V hoqt dng cüa c'ãng thông tin din Eu tin/i 

Duy tn t& chuyên miic CCHC trén Cong thông tin din tir. 

Cp nht, cong khai bô TTHC cüa tinh và cüa ngânh TT&TT; các thông 
tin chi dao,  diêu hành cüa tinh, cüa Si v cong tác CCHC. 

Tip nhn và chuyn dn các Co quan có thm quyn i, trã Ri cac 
phàn ánh, kiñ nghj cüa t chüc, cOng dan nhung vn d lien quan dn CCHC va 
giãi quyêt TTHC. 

Tang cu&ng cOng tác tuyên truyn, 4n dng các to chüc, cong dan thirc 
hin t& Quyt djnh s 45/2016/QD-TTg cüa Thu ti.xàng ChInh phU; Quyt dinh 
s 2077/QD-UIBND cüa UBND tinh v tip nhn h so và trã kt qua giái quy& 
thu tiic hành chInh qua djch v Biru chInh cong Ich. 

II. NHIM VJ CAl CACH HANH CHINH 

1. Cãi each th ch 

Tmg brn5'c h thng Co chê, chInh sách quàn 1 cüa ngành, nhm trin 
khai thirc hin t& các chü truoTig cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa Nba ni.râc 
v cOng tác CCHC gop ph.n thrc hin hiu qua nhim v1i chInh trj, cong tác 
quãn l nba nithc và nhim v1j phát trin ngành. 

Nâng cao chit luçing cong tác xây drng, ban hành van bàn quy pham 
pháp lut (VBQPPL) nh.m dam bào th ch hóa kjp thii các quy djnh cUa pháp 
lut phü hqp vó'i thirc tin cüa ngành. 

Tham miiu xây dirng VBQPPL thuc 1mb vrc cüa ngành dung thm 
quyn, trách nhim, dam báo tin d. 

Rà soát h thng VPQPPL thuc 11nh vrc ngành dâ ban hành d kip thii 
kin nghj süa dIM, b sung theo quy djnh cüa pháp 1ut; d cao trách nhiêm cüa 
trng don vj trong qua tnInh xây dirng, ban hành van ban. 

Tip tijc thirc hin hiu qua các giái pháp chü yu nh&m cài thiên mOi 
tri.ràng kinh doanh, nâng cao chi sO näng 1?c canh tnanh cap tinh (PCI) theo K 
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ho.ch s 2346/KH-UBND ngày 15/6/2016 cüa UBND tinh v trin khai, thirc 
hin Nghj quyt s 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 cüa ChInh phü; K hoach 
s 2676/KH-UBND ngày 01/7/2016 v thirc hin huy dng ngun 1%rc du tu' kt 
cu h tang KT-XH then ch&, phát trin ngun nhân 1irc, phát trin du ljch và 
cãi each hành chInh tinh Phü Th9, giai don 20 16-2020. 

Thirc hin dy dü các tiêu chI dánh giá, chm dim CCHC hang näm cüa 
ngành theo quy djnh. 

2. Cal each thu tue hành chInh 

Tip tiic thrc hin có hiu qua Nghj djnh s 63/2010/ND-Cp ngày 
08/6/2010 cüa ChInh phü v kim soát TTHC; Nghj ctnh s 48/2013/ND-Cp 
ngày 14/5/2013 và Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07/8/20 17 cüa Chinh phü 
s1ra di, b sung mt s diu cüa các nghj djnh lien quan dn kim soát TTHC. 
Thithng xuyên rà soát TTHC thuc thm quyn giãi quyt, kjp th?ñ d xut sra 
di, b sung, thay th hoc hüy bô TTHC không con phü hçp. 

Thirc hin t& K hoch s 401 2/KH-LJBND ngày 07/9/2018 cüa UBNID tinh 
v trin khai thirc hin Nghi djnh s 61/201 8/ND-CP ngày 23/04/2018 cüa ChInh 
phU v thirc hin Co ch mt cCra, mt c'Cra lien thông trong giãi quyt thu tiic hành 
chInh; K ho?ch s 4191 /KH-UBND ngày 09/10/2015 c11a UBND tinh trin khai 
Clii thj si 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 cüa Thii tu'rng ChInh phü v viêc tang 
cu'ng trách nhim cüa ngithi dü'ng du co quan hành chInh nhà nuâc các cp trong 
cong tác cái each 'FFHC; các van bn chi dao,  hu&ng dn cüa cp trén. 

Tang cu&ng cOng tác kim tra và tir kim tra vic thrc hin niêm yt, 
cOng khai TTHC; kt qua giái quyt TTHC, tip nh.n phãn ánh, kin nghi cüa 
cá nhân, t chirc v quy dnh hành chInh. 

Kim tra, kim soát vic giãi quyt TTHC ti các phông chuyên mon. 
Thrc hin ngliiêm tñc ch d thông tin báo cáo v tmnh hInh, kt qua hot dng 
cái each TTHC, kim soát TTHC theo yêu cu cüa cp có thm quyn. 

Thirc hin khâo sat mac d hài lông cüa Ca nhân và t chi'rc di vói sir 
ph%ic v cüa co quan hành chInh nhà nuóc và mt si djch v công, tir do dixa ra 
nhng giái pháp hru hiu nh.m nâng cao cht lu'çing cung cp các djch vu cong 
ti các cci quan hành chInh nhà rnthc (theo chi dQo cia UBND tinh). 

3. Cãi each t chfrc b may 

Trin khai thrc hin t& các ni dung theo K hoach s 4913/KH-UBND 
ngày 26/11/20 15 cüa UBND tinh v thirc hin chInh sách tinh giãn biên ch giai 
don 2015 - 2021; Thông tn s 01-TT/TU ngày 09/11/2015 cüa Ban Thtrông vçi 
Tinh ày v vic lãnh dao, chi  dao  thirc hin Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 
17/4/2015 cüa B ChInh trj v tinh giãn biên ch và Co cu 1i di ngü can bô 
cong chi'rc, viên chüc t.i tinh Phà Th9 và Nghj djnh s 108/2014/ND-CP ngày 
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20/11/2014 cüa ChInh phü. 

Xây dirng và trin khai k hoach diu dng, luân chuyn can b näm 2020. 

Thijc hin dñng quy dhih  v cong tác quy hoach, b nhim, b nhim 1aj, 
diu dng, b trI phân cong phü hqp vâi trInh d chuyên mon diiçic dào tao, 
näng lirc sâ tm1ng cOng tác cüa CBCCVC theo D an vj trI vic lam dä ducic 
UBND tinh phê duyt. 

4. Xây drng và nâng cao chat lurqng di ngU CBCCVC 

Trin khai thirc hin t& các quy djnh cüa Nha nuOc v quail i can b, 
cong chirc, viên chirc; Lut Can b, cong chirc và Lut Viên chi:c. Thuc hiên 
giám sat, kim tra, kjp thyi phát hin, xr 1 nghiêm nhEtng CBCCVC vi pham k 
1ut hành chInh; dng thvi, th1ic hin t& vic dánh giá, phân loai  CBCC theo 
Nghj dnh s 56/2015/ND-CP ngày 09/06/2015 cüa Chinh phü. Kiên quy& thra 
ra khôi b may hành chinh nhüng can b, cOng chirc, viên chüc näng 1irc yu, vi 
phm dao  th'rc, không hoàn thành nhim vii. 

Xây drng k hoach dào tao,  bi diiông CBCC nãm 2020. Tang c..thng 
cong tác dào tao,  bi duOg v chuyên mOn, nghip vi1, dao due cong vi, k 
nãng giao tip cOng sâ; nâng cao tInh chuyên nghip, trách nhim, sr tn tiiy 
trong giãi quyêt cong vic cüa CBCC. Thirc hin dào tao,  bi duong gn vói 
vic giáo diic tinh th&n trách nhim, dao  dirc, tác phong, thai d phiic v1i nhân 
dan vói cuc 4n dng "H9c t.p và lam theo tu tuâng, dao  di'rc, phong cách H 
ChI Minh". 

Tip tiic cüng Ce,, kin toàn, b trI, s.p xp di ngQ CBCC, dam bão tiéu 
chun chirc danh và phü hçp vói trmnh d chuyên mOn duçc dào tao,  nàng igrc sâ 
trithng cOng tác cüa can b. 

Phn du ttr 90% trâ len CBCCVC hoàn thành te,t nhiêm vu. 

5. Cãi cách tài chInh cong 

Quàn i te,t kinh phi tr chü cUa Si duçc giao; theo döi, dam báo sr diing 
kinh phi hiu qua, tit kim, nâng cao vai trô, trách nhim cüa CBCC trong quán 
1, thirc hin ch d tài chInh theo quy djnh tai  Nghj djnh s 13 0/2005/ND-CP 
ngày 17/10/2005, Nghj djnh so 117/2013/ND-CP ngày 07/10/2013 cüa ChInh 
phü süa d&, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 130/2005/ND-CP v ch do 
tir chü, tr chju trách nhim v sü ding biên ch và kinh phi quãn 1 hành chInh 
d& vâi các co CQNN. 

Phân be, và kim tra vic quân 1, sr diing kinh phi cüa don vj trirc thuOc 
báo dam thc hin dung ch d tài chInh hin hành. 

Tit kim trong s1r dung kinh phi thuông xuyên cüa don vj nh.m tao 
nguOn chi thu nhp tang them cho CBCCVC vá nguäi lao dng. 
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6. Hiên dal hóa nn hành chInh nba ntr&c 

a) (Yng dyng NTT trong cct quan: 

100% djch vi cong trirc tuyn &rçyc cung cp a mirc d 3, 4. 

100% CBCC si'r ding h thng thu din t1r cong viii trong trao di cong 
vic. Tang cuông trao di van bàn dien  tfr có tIch hcp chft k sá, dam báo 100% 
van bàn duçc chuyn nh.n qua rnôi truang mang (trü van bàn mat). 

Dam bão duy trI 24/7 hoat dng Cng Giao tip din ti:r tinh, trang thông 
tin diên tCr cüa Sâ; thu&ng xuyên cp nht thông tin can thit, dy dü các quy 
dinh v TTHC và các hoat dng khác d h trç nguai dan, doanh nghip. 

b) Thtc hin nhim vy ccx quan tham miru cza UBND tinh v CNTT: 

Trin khai có hiu qua D an xây dirng ChInh quyn din ti'r tinh Phi Th9 
dn nàm 2020 và djnh hu.râng dn näm 2025; D an phát trin CNTT tinh Phui 
Thç dn näm 2020, djnh hu&ng dn nam 2030; K hoach üng ding CNTT trong 
boat dng cüa c quan Nhâ rnthc và dam bào an toãn thông tin mng tinh Phii 
Tho näm 2020. 

Tip tic xay dirng, hoàn thin h. t.ng CNTT: Mng din rng (WAN) 
cüa tinh; hoàn thin h thng mng ni b (LAN) d.t chu.n a các sa, ban, 
ngành, UBND các huyn, thành, thj. Trin khai nâng cap trung tam d1r 1iu s 
giai doan  2 dáp 1mg vic quàn I, hru tr các dt 1iu dung chung cüa tinh. 

Xây dçrng, phát trin kt n& các h théng thông tin, c s dü 1iu chuyên 
ngành, tao  nn tang phát trin ChInh quyn din ti'r, bão dam các diu kin tIch 
hqp, kt ni các h tMng thông tin, cc sâ di 1iu chuyên ngành trên dja bàn tinh 
vào h thng co sa d 1iu quc gia; tao  1p môi trumg chia sê thông tin qua 
mng giüa các cci quan trên cci sâ Kin trüc ChInh quyn din tlr. 

Dam bão các djch v cong duqc cung cap trrc tuyên a mIre d 3,4 duxc 
sIr diing thu&ng xuyên, lien tjc theo Quyêt djnh 877/QD-TTg ngày 18/7/2018 
cIra Thu tuàng ChInh phIr. 

Duy trI t& hoat  dtng h thng CNTT dung chung cIra tinh: Mt clra din 
tlr tIch hqp cng dch vii cOng trijc tuyn; h thng thu din ti'r cong vçt; h thng 
quãn 1 van bàn và diu hành; h thng hi nghj truyn hInh trirc tuyn... 

T chIrc dào tao,  t.p hu.n, bM di.r&ng k näng 1mg diing CNTT cho 
CBCC, VC trên dja bàn tinh. 

7. Cong tác chi do, diu hành CCHC 

Tip tVc  trin khai, quán trit dy dIr, kjp thai các van bàn chi dao ye 
CCHC cIra ChInh phIr, Tinh Iry, HDND, UBND tinh. 

ChIr dng trong vic xây dmg, ban hành các van bàn chi dao,  diu hành 

6 



v CCHC ti ca quan, dan vj; dng thai tham muu v&i UBND tinh các ni dung 
v CCHC tui dja phuo'ng, nht là di vOi lThh virc thuc phm vi phi trách, lien 
quan dn hin dai  hóa nn hành chInh. 

Tp trung chi do dam bão thc hin tOt các m1ic tiêu, nhim v11 tr9ng tam 
v cong tác CCHC gn vâi hot dng cüa ngành trong näm. Chi do các phông 
chuyên môn, dan vj six nghip trirc thuc, can cir chirc näng, nhim vu, chucing 
trInh cong tác näm 2020 trin khai thirc hin t& các mt cong tác chuyên môn, 
nghip vi. Trin khai dy dü các ni dung cüa K hoch thrc hin cong tác 
CCHC näm 2020, nâng cao chat luçmg cong tác CCHC cüa S&, dng thai thuc 
hin t& ch d di vth CBCCVC lam cOng tác CCHC. 

Ci:r can b tham gia các Ip tp hun, bi duthig nghip vi1 v cong tác 
CCHC; k näng giao tip, van hóa i'mg xà cho cong chüc lam vic ti BO phân 
tip nh.n và trâ kt qua. 

8. Cong tác tuyên truyn CCHC 

Ph bin k hoach CCHC cña Sâ và các van bàn chI dao, huóng d.n cüa 
ChInh phü, Tinh üy, UBND tinh v CCHC tói toàn th CBCCVC trong ca quan. 

Tip tiic duy tn, nâng cp chuyên trang CCHC trên Cng GTDT tinh. 
Thu&ng xuyên cp nht, dàng tãi các thông tin v cOng tác CCHC nhi.x: B thu 
ti1c hành chInh cüa tinh, các sâ, ngành, UBND cap huyn, UBND cAp xâ; 
van bn cüa trung 1xong và cüa tinh v CCHC; hoat  dng cüa Trung tam Phiic vi 
hành chInh cOng; kt qua chi s CCHC cüa tinh hang näm. 

Xây dirng các chuang trInh cO sir tuang tác giüa ca quan nba nuàc vOi 
các t chüc, cá nhãn và doanh nghip lien quan dn cOng tác CCHC. 

III. ICE HOACH TRIEN KHAI CAC NHIIM VU CAI CACH 
HANH CHINII (co biê'u mu kern theo). 

IV. TO CHIYC THçC HIN 

1. Van phông S&: 

Tham mu'u, d xuAt vâi lãnh dao Sâ v vic trin khai các ni dung CCHC 
theo K hoach. Thrc hin các ni dung thuc pham vi, trách nhim dirge giao. 

Phi hcip v&i b phn Pháp ch và các phông chuyên mon thirc hin cOng 
tác kim soát, rà soát, dánh giá TTHC. 

Giám sat, don dc các phông, dan vj thrc hin dAy dü các nhiêm vu theo 
K hoach. 

Xây drng k hoach kim tra CCHC tai  các phông, don vj thuôc Sâ. 

Tng hçip, báo cáo thir&ng ks', dt xuAt theo quy djnh và theo yêu cAu cüa 
lãnh dao Sâ. 
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2. Các phông chuyên môn: 

Däng k và trin khai cong tác tham mini ban hành VBQPPL näm 2020. 

Tham mini vol UBND tinh và lãnh dao  SO trong vic trin khai, thrc hin 
các VBQPPL cüa c.p trên theo linh virc phii trách. 

Phi hcrp vOi bt phn Pháp ch trong vic kim tra, rà soát VBQPPL lTnh 
virc ph trách. 

Co trách nhim cung cp dy dñ thông tin ghip Van phông SO tng hçp, 
báo cáo theo quy djnh. 

Thc hin các ni dung khác theo K hoach. 

3. B phn Pháp ch: 

Xây drng k hoach,  chü trI pMi hçip vOi các phông chuyên mon trong 
cong tác kim tra, rà soát VBQPPL linh vrc Thông tin và Truyn thông. 

Ph& hçip vOl các phông, b phn lien quan thirc hin vic kim soát, rà 
soát, dánh giá TTHC. 

Tham mini, xây dimg k hoach don gián hóa TTHC. 

Thirc hin d.y dü ch d thông tin, báo cáo theo quy djnh. 

4. Trung tam CNTT-TT: 

Trin khai thrc hin cong tác tuyên truyn v CCHC, cong tác cái cách th 
chirc b may, cài cách tài chInh cong và hin dai  boa nên hành chInh theo chirc 
trách, thim vi di.rçic giao. 

Trén day là K hoach CCHC nàm 2020 cüa SO Thông tin và Truyn thông. 
D nghj các phông chuyên mOn, dan v thuc SO can cO chüc náng, nhim vii 
duçic phán cong trin khai thirc hin. Trong qua trInh thc hin nu Co khó khan, 
vithng mac, các dan vj báo cáo vOi lãnh dao SO d chi dao  xO I kjp thOi. 

Kt qua thirc hin cong tác câi each hành chInh là mt tiêu chi dánh giá, 
xp loai müc d hoàn thành nhim vi và xét thi dua khen thithng di vOi các 
phOng, các b phn và cá nhãn hang 

Noi nhin: 
- UBND tinh (b/c); 
- Sâ Ni vii (tlh9p); 
- GD, các PGD (c/d); 
- Các phông, dcin vj tr,rc thuc (tTh); 
-Luu:VT. 
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1/ Phu Itic: 
THE THçC HI1N CA! CACH HANH CHINH NAM 2020 

0 TRUYEN THONG 

Nhim vi chung Hiêm vt c th San phn Thôi gian 
hoàn thành 

Phân cong thiFc hin 

Chü trI Phi hop 

1. CãI cich the che 

Dang k chuoiig trIflh cong tác 
näm 2020. Ch.rcng trInh cong tác Qu IV/20 19 Van phông Sci Các phông 

chuyên mon 

Tham mru UBND tinh ban hành 
van bàn. 

Quyt djth phê duyt K 
ho?ch dâu Ii' trang thit bj 

va náng cao cht krçmg hot 
dng h thing dài truyn 

thanh cp huyn, cap xâ giai 
doan2021 -2025. 

Tháng 
3/2020 

Phông 
TT-BC-XB 

K hoch i'rng ding CNTT 
va dam bão an toàn thông tin 
ming trong ho?t dng cac Co 

quan nhà ni.thc tinh Phü ThQ 
giai doin 202 1-2025. 

Tháng 
4/2020 

Phông 
CNTT 

K hoach th%rc hin chuyn 
di s tinh Phü Tho. 

Tháng 
5/2020 

Phông 
CNTT 

Quyt djnh phê duyt K 
ho?ch thông tin dOi ngoIi 

tinh Phü Th9 giai doin 
2021-2025. 

Thang 
6/2020 

Phông 
TT-BC-XB 

Quy ho?ch h t.ng k thut 
vin thông thii dng cüa 
các doanh nghip vin 

thông trên dja bàn tinh giai 
doan 202 1-2025, djnh 

hiràng dn 2030. 

Tháng 
9/2020 

PhOng 
BCVT 



Quyt djnh ban hánh Quy 
ch hot dng cüa Trung 
tam quãn i, diu hânh 

Chinh quyên din tcr tinh 
PhU Th9. 

Tháng 
10/2020 

Phông 
CNTT 

Tham muu trin khai, thrc hin 
các VBQPPL. 

Van ban chi dto, hixóng 
dn 

Thu&ng 
xuyen 

Các phông 
chuyên mon 

Kim tra xfr 1, rà soát, h thong 
hóa VB QPPL lTnh vuc 1T&'IT. 

K hoach, 
báo 

XD kê hoach 
(Thang 

01/2020) 

B phn 
pháp ch 

Các phông 
chuyên mon 

Ph bin giáo dc pháp luãt vâ theo 
dOi tInh hInh thi hãnh pháp 1ut. 

K hoach, 
báo cáo 

XD k hoach 
(Tháng 

01/2020) 

BO phn 
pháp ch 

Các phông 
chuyên mOn 

2. Cãi cách TTHC 

Xây dung k hoach CCHC 2020. K hoach 
XD k hoach 

(Thang 
12/20 19) 

Vn phOng SO 
Các phOng 

chuyên mon 

Cong b cOng khai b TTHC 
thuOc th.m quyn tiOp nhn vá 
giái quyt theo dñng quy dinh 

Th.rng 
xu'ên 

Van phOng Sâ 
Trung tam 
CN'FTTT 

Xây dirng và trin khai k hoach 
kiêm tra ni bO v cong tác CCHC. 

K hoach, 
báo cáo 

XD k hoach 
(Tháng 

01/2020) 
Van phOng So 

Thrc hin dy dü ch d thông tin 
báo cáo v CCHC theo quy dnh. Báo cáo Djnh kS',  dt 

xuât Van phOng 
Báo cáo theo 

dnh kS' 

3. Cal cách t chüc bô may 

Thirc hin Nghj quyt 18- 
NQ/TW, Nghi quyt 19-NQ/TW 
theo k hoach cüa UBND tinh. 

Báo cáo 
Theo K 

hoach cüa 
UBND tinh 

Van phOng SO 

Xây dimg k hoach dIeU d9ng, 
luân chuyên CBCCVC näm 2020 K hoach Qu 1/2020 V phOng SO 

Thrc hin chInh sách tinh gian 
biên ch giai doan 2015 - 2021. Báo cáo 

Theo K 
hoach cña 

UBND tinh 
Van phOng SO 



4. Xây di'ng Va nãng cao chit 
hrçng di ngfl CBCC, VC 

Xây drng k hoch dao tto bi 
throng CBCCVC nàm 2020 K hoach Qu 1/2020 Van phOng S 

Dánh giá, phân 1oii CBCCVC 
näm 2020. Quyt djnh Qu IV/2020 Van phOng Sâ Các phông 

chuyênmôn 

5. Cãi each tài chInh cong 

Thrc hiên ca ch t%r chü, tu chju 
trách nhim v sir ding kinh phi 
quán I' hành chmnh. 

Báo cáo Dnh ks', dt 
xuât Van phOng Sâ 

Cong khai tài chInh Báo cáo Qu 1/2020 Van phOng Sr 

6. Hiên dai hOa nn hành chInh 

Thammi.ru UBND tinh xây dimg k 
hoach trin khai D an chInh quyên 
diên ti:r. 

K hoach Qu 1/2020 Phông CNTT 

Tham mmi UBND tinh ban hành 
k hoach 0ng ding cong ngh 
thông tin và dam bão an toan 
thông tin mng trong boat dng 
câa các ca quan Nhà nrórc tinh 
Phü Tho näm 2020. 

K hoach Qu 1/2020 PhOng CNTT 

Duy trI hiu qua h thng quán l 
chat hxçrng theo tiêu chuân TCVN 
ISO 9001:2015 tai thin vj. 

Báo cáo Qu' IV/2020 Van phông Các phOng 
chuyên mon 

7. Cong tác tuyên truyin CCHC 

Trin khai cac nhiêm vi tuyen 
truyn CCHC theo chi dao cüa tinh 

Van bàn trin khai; Báo 
cáo 

Theo chi dao 
cüa UBND 

tinh 

PhOng 
TT-BC-XB 

Trung tam 
CNTT-TT 

Clii dao,  hurng dn các ccr quan báo 
clii trên dja bàn thi.rc hen nhiêm 
tuyen truyOn CCHC näm 2020 

Van bàn chi dao,  hurng 
dn Qu 1/2020 

PhOng 
TT-BC-XB 

Duy trI chuyên m1ic CCHC trén 
Cng Thông tin din tr tinh, 
website cOa Sâ. 

Tin, bài Trong näm 
2020 

Trung tam 
CNTT-TT 
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