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KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính năm 2021 

 
  

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, UBND thành phố Vĩnh 

Yên xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh; thực hiện thống nhất, đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. 

Chú trọng cải cách TTHC; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nhất là 

dịch vụ hành chính công; xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, năng lực 

và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân  

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến phát triển Chính phủ điện 

tử, Chính phủ số; hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, đồng 

bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự hài lòng của tổ 

chức, cá nhân trong giải quyết các dịch vụ công trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; triển khai 

thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát 

sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và UBND thành phố; cơ quan, đơn vị, địa 

phương xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với ngành, lĩnh 

vực được giao và có sự phân công rõ về nhiệm vụ và thời gian thực hiện. Tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; gắn việc đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với đánh giá trách nhiệm, 

năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu và CBCC trong công tác bình xét 

thi đua, khen thưởng cuối năm. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CCHC NĂM 2021 

1. Về cải cách thể chế   

Thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý văn 



  

bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác phù hợp với thực tiễn và 

quy định của pháp luật. 

2. Về cải cách thủ tục hành chính 

 Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của Bộ phận 

một cửa các cấp thành phố; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, 

triển khai rà soát, đơn giản hóa, công khai các TTHC theo quy định. 

 Quan tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về các quy 

định hành chính của tổ chức, công dân nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng các quy 

định hành chính và giám sát việc giải quyết hồ sơ, TTHC của các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp thành phố. 

3. Về cải cách tổ chức, bộ máy 

 Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị theo tinh thần 

Nghị quyết 39 -NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và 

cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 

25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung; Đề án số 01-ĐA/TƯ ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo 

chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong năm 2021. 

 Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-

CP ngày 14/09/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 Quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND 

tỉnh, Sở Nội vụ. 

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC 

Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý, đào 

tạo, thực hiện các chế độ, chính sách, cải cách chế độ tiền lương đối với 

CBCCVC theo quy định; rà soát, bố trí CCVC theo vị trí việc làm được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; đổi mới đánh giá, phân loại CBCCVC theo quy định; 

Thực hiện nghiêm túc Quy chế Văn hóa công sở theo Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 

18/10/2012 của BTV Tỉnh ủy và Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố triển 

khai, thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Vĩnh 

Yên thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025. 

5. Về cải cách tài chính công 

 Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

 



  

6. Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm hiện đại hóa nền hành chính; áp 

dụng thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục 

triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo hướng dẫn của tỉnh, 

Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan; xây dựng các kênh tương tác trực tuyến để 

người dân tham gia giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách pháp luật, ra 

quyết định của cơ quan hành chính nhà nước. 

 Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số, tổ chức 

họp, hội nghị trực tuyến; triển khai phần mềm hoặc giải pháp làm việc, học tập và 

nghiên cứu tại nhà đối với CBCCVC trong các cơ quan nhà nước khi Covid-19 

diễn biến phức tạp. 

 (Có phụ lục các nhiệm vụ cụ thể kèm theo Kế hoạch này) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, xã, phường có trách 

nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập các văn bản của Trung ương, của 

tỉnh, thành phố về CCHC sâu rộng trong đội ngũ CBCCVC; có chương trình, kế 

hoạch triển khai các nhiệm vụ CCHC phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương; 

nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.  

2 . Các đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCHC tại 

Phần II Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất 

lượng và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố đối với những nhiệm vụ đã giao trong Kế 

hoạch này.  

3. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực về công tác CCHC, có trách nhiệm 

tham mưu, giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này; chủ trì, giúp Hội đồng thẩm định 

chỉ số CCHC thành phố theo dõi, đôn đốc, chấm điểm, tổng hợp báo cáo Chỉ số 

CCHC của các xã, phường;  

4. Văn phòng HĐND & UBND thành phố là cơ quan thường trực về kiểm 

soát TTHC, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC theo quy 

định; chỉ đạo Bộ phận một cửa thành phố hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, đáp 

ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. 

5. Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao thành phố thường xuyên phát sóng, 

mở chuyên mục, đăng tin, bài về công tác CCHC; phối hợp với phòng Nội vụ, 

phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên quan để việc thực hiện tuyên 

truyền về CCHC bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

6. Căn cứ vào tình hình địa phương, UBND các xã, phường xây dựng và ban 

hành Kế hoạch CCHC năm 2021 của đơn vị và gửi về UBND thành phố (qua 

phòng Nội vụ) trong tháng 02/2021 để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ; bố trí đủ nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ CCHC ở địa phương.  



  

7. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc, chủ 

động chế độ thông tin, báo cáo. Định kỳ hàng quý, 6 tháng (chậm nhất trước ngày: 

25/2, 25/5, 25/8) và năm (chậm nhất trước ngày 15/11/2021) báo cáo UBND thành 

phố (qua phòng Nội vụ) về tình hình, kết quả công tác CCHC của đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND thành phố, 

yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh, sở Nội vụ (b/c); 

- TTTU, HĐND TP (b/c);  

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị;  

- UBND xã, phường; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 
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