
          
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

   XÃ XUÂN LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                

 
Số: 02/UBND-VP 

 
Xuân Lộc, ngày 07 tháng 01 năm  2020 

V/v xây dựng Kế hoạch CCHC năm  

        và báo cáo CCHC định kỳ. 
 

 

   Kính gửi: -  Các đồng chí  công chức:  Văn phòng - Thống kê; Tài chính - 

Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch ; Văn hóa - Xã hội. 

      
 

Thực hiện Văn bản số 1567/SNV- CCHC ngày 01/11/2019 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành 

chính (CCHC) hàng năm; Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành 

chính và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện CCHC, nhằm 

nâng cao chất lượng công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; 

Công văn số: 3503/UBND-NV ngày 26/12/2019, v/v xây dựng Kế hoạch CCHC 

năm và báo cáo CCHC định kỳ của UBND huyện Can Lộc, Ủy ban nhân dân xã đề 

nghị các ban, ngành, cán bộ, công chức liên quan xây dựng Kế hoạch CCHC hàng 

năm và Báo cáo CCHC định kỳ như sau: 

1. Về xây dựng Kế hoạch CCHC 

- Để đảm bảo xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 đạt kết quả cao. UBND xã 

giao các bộ phận chuyên môn căn cứ vào nội dung kế hoạch CCHC hàng năm và 

thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch đạt chất lượng. Phân công các lĩnh 

vực như sau: 

+  Công chức Văn phòng UBND xã : 

- Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch CCHC năm của xã; trực tiếp 

xây dựng kế hoạch các lĩnh vực: Chỉ đạo, điều hành CCHC. 

- Phối hợp với  Đảng ủy  tham mưu xây dựng Cải cách tổ chức bộ máy; Xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.  

- Xây dựng kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, 

cơ chế một cửa liên thông. 

- Xây dựng kế hoạch lĩnh vực Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001 . 

+ Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Xây dựng kế hoạch lĩnh vực Cải cách thể 

chế. 

+ Công chức  Văn hóa - Xã hội: Xây dựng kế hoạch chuyên đề về tuyên 

truyền CCHC và lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã. 
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+   Công chức Tài chính - Kế toán: Xây dựng kế hoạch lĩnh vực Cải cách tài 

chính công. 

+ Các bộ phận chuyên môn: Văn phòng ,Tư pháp, Tài chính - Kế toán, Văn 

hóa – Xã hội căn cứ nội dung kế hoạch CCHC hàng năm của UBND xã  để xây 

dựng kế hoạch đạt chất lượng. Kế hoạch phải xác định được nội dung cải cách 

trọng tâm, đột phá, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện, 

hoàn thành, kinh phí thực hiện kèm theo phụ lục. Gửi về Văn phòng  trước ngày 

09/01/2020 (theo mẫu 1a,1b gửi kèm) 

- Văn phòng UBND xã  tổng hợp, xây dựng  Kế hoạch  chung toàn xã  trình 

UBND xã phê duyệt và báo cáo UBND huyện . 

2. Về xây dựng Báo cáo CCHC định kỳ 

Các bộ phận chuyên môn xây dựng báo cáo phải đánh giá được kết quả các 

nhiệm vụ CCHC đã đề ra tại Kế hoạch CCHC (so sánh tỷ lệ % đạt được), các 

nhiệm vụ CCHC phát sinh; nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

(khách quan, chủ quan) và kiến nghị, đề xuất (nếu có) và phương hướng thực hiện 

nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới (theo mẫu 2 gửi kèm). 

Quy định về thời gian gửi báo cáo: 

+ Báo cáo Quý I gửi trước ngày 07/3/2020 

+ Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 07/6/2020 

+ Báo cáo quý III gửi trước ngày 07/9/2020 

+ Báo cáo năm gửi trước ngày 20/11/2020 

Đề nghị các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy 

định trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT; 

- Lưu: VP.; 

- Gửi: Văn bản điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                Trần Xuân Hải 
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