
 

PHỤ LỤC 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

 

TT 
Nội dung 

CCHC 
Nhiệm vụ 

Cơ quan chủ 

quản 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Cải cách thể 

chế 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra xử lý việc 

xây và ban hành văn bản QPPL năm 2018; Đảm bảo nội 

dung, thể thức, thẩm quyền, nâng cao chất lượng văn bản 

QPPL; Xây dựng, ban hành văn bản  theo Thông tư 01; Xử 

lý các vấn đề được phát hiện qua kiểm tra; Tổ chức tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

Tư pháp 
Văn phòng 

UBND xã 

Trong năm 

2020 

2. Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách trên một số lĩnh 

vực: Kinh tế, chính sách đối với cán bộ, công chức; nông 

nghiệp, ưu đãi, thu hút đầu tư, xây dựng, tài nguyên-môi 

trường, khoa học công nghệ, công nghiệp, thương mại, dịch 

vụ... 

Các ban, 

ngành cấp xã 

 Tư pháp thẩm 

định 

Trong năm 

2020 

2 
Cải cách thủ 

tục hành chính 

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm soát thủ tục hành 

chính theo chỉ đạo của  UBND huyện. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Thường 

xuyên 

2.  Tiếp tục đẩy mạnh chất lượng hoạt đông của bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa, Một cửa liên 

thông" 

 

TT Giao dịch 

một cửa 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Thường 

xuyên 

3. Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng    

các hình thức thích hợp; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu 

quốc gia về thủ tục hành chính. 

Văn phòng  

UBND xã, 

Cán bộ Tư 

pháp 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Thường 

 

xuyên 

4. Rà soát bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành 

chính phù hợp với quy định mới của pháp luật, quyết định 

và đề xuất Trung ương sửa đổi thủ tục hành chính. 

Văn phòng 

UBND xã, 

Cán bộ Tư 

pháp 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Thường 

xuyên 

5. Rà soát điều chỉnh quy trình thực hiện TTHC theo cơ chế Các ban,  Quý III 



một cửa liên thông, để thống nhất đồng bộ giữa huyện và 

xã. 

ngành cấp xã Trong năm 

2020 

6. Tổ chức lấy ý kiến người dân về sự hài lòng của mô hình 

"Một cửa, Một cửa liên thông" tại xã. 

Văn phòng 

UBND xã 
 

Quý III 

năm 2020 

3 
Cải cách Tổ 

chức bộ máy 

1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng 

tinh gọn, hiệu quả theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP. 
UBND xã  

Thường 

xuyên 

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ban, ngành 

cấp xã 
Năm 2020 

3. Xây dựng Đề án cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại 

UBND Xã. 

Văn phòng 

UBND xã 
 Năm 2020 

4. Triển khai thực hiện Nghị định số 112/2001/NĐ-CP của 

Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã gắn với Nghị định 

số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ, công chức 

cấp xã. 

UBND xã 
 Các ban, ngành 

cấp xã 

Quý IV 

năm 2020 

4 

 

 

Xây dựng và 

nâng cao chất 

lượng đội ngũ  

cán bộ, công 

chức, viên chức 

1. Tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật Cán bộ, công chức; 

Luật Viên chức và các văn bản có liên quan. 

Cán bộ Tư 

pháp 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Quý II,III 

và IV năm 

2020 

2. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ chuyên môn; Quy 

chế đánh giá phân loại cán bộ, công chức theo Quy định 

của Luật Cán bộ, công chức  và các văn bản liên quan khác. 

UBND xã 
Các ban, ngành 

cấp xã 
Năm 2020 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng công chức làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp xã. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Xây dựng Quý 

I/2020 

Thực hiện Quý 

II,III,IV/2020 

4. Bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn từ nay đến năm 2025 

và những năm tiếp theo. 
UBND xã 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Quý II năm 

2020 

5. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 UBND xã  
Thường 

xuyên 

6. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, xiết chặt lỷ luật, UBND xã Các ban, ngành Thường 



kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; 

và tiếp tục rà soát cán bộ, công chức gắn với chuyển đổi vị 

trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP. 

cấp xã xuyên 

5 
Cải cách Tài 

chính công 

1. Rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 

130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

Tài chính - 

KT 
 

Quý II,III 

và IV năm 

2020 

6 
Hiện đại hóa 

nền hành chính 

1. Ứng dựng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản 

lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. 

 Văn hóa, 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Thường 

xuyên 

2. Duy trì và áp dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001-2008. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Thường 

xuyên 

7 

Công tác chỉ 

đạo, điều hành 

CCHC 

1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về 

CCHC trên tất cả các lĩnh vực đến tận người dân và các tổ 

chức. 

Các ban, 

ngành cấp xã 
 

Thường 

xuyên 

2. Duy trì và nâng cao chất lượng tuyên truyền cải cách 

hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.  
 VH-TT-TT 

Các ban, ngành 

cấp xã 

Thường 

xuyên 

3. Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành; Ban hành Kế 

hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch Kiểm 

tra, tự kiểm tra CCHC năm 2020. 

UBND xã 
Các ban, ngành 

cấp xã 

Quý IV 

năm 2020 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 
Phan Văn Cường 

 

 

 


		ubxagiahanh.cl@hatinh.gov.vn
	2020-02-10T10:17:01+0700


		ubxagiahanh.cl@hatinh.gov.vn
	2020-02-10T10:18:17+0700




