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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Duy chì, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính năm 2022, 

và biện pháp khắc phục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 

 năm 2023 
  

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về 

việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, Ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa. 

Căn cứ Báo cáo số 37/BC-HĐTĐ ngày 21/02/2023 của Hội đồng thẩm 

định về việc phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các 

Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện. 

Để duy trì,  khắc phục những tồn tại hạn chế công tác CCHC năm 2022 và 

có biện pháp khắc phục nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023, Sở Thông tin và 

Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:   

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tiếp tục duy trì,  khắc phục và nâng cao Chỉ số CCHC của Sở Thông tin và 

Truyền thông trong năm 2023, xác định nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu 

quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của 

Sở; góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu 

lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. 

 Góp phần nâng cao kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh Đắk Nông 

trong năm 2023 và những năm tiếp theo. 

 Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán 

bộ, công chức, viên chức trong việc nỗ lực cải thiện nâng cao Chỉ số CCHC. 

2. Yêu cầu 

 Việc thực hiện kế hoạch khắc phục và nâng cao Chỉ số CCHC phải thực 

hiện đồng bộ với các kế hoạch CCHC của Sở và kế hoạch CCHC của tỉnh trong 

năm 2023. 

 Các phòng, Trung tâm thuộc Sở đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực 

hiện các nội dung liên quan đến việc khắc phục và nâng cao Chỉ số CCHC; tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. 

 Việc nâng cao Chỉ số CCHC là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên 

tục của Ban chỉ đạo CCHC Sở và là trách nhiệm của người đúng đầu cấp ủy, cơ 
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quan, đơn vị, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị của 

ngành. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Triển khai thực hiện có hiệu quả và kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn 

tại, hạn chế năm 2022, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC trong năm 2023 gồm 

có các tiêu chí cụ thể như sau: 

1. Những Chỉ số CCHC cần được duy trì 

1.1. Cải cách thủ tục hành chính 

 Bộ phận xử lý chính: Văn phòng Sở, Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản 

(TTBCXB), Phòng Bưu chính - Viễn thông (BCVT). 

 Nhiệm vụ cụ thể: Rà soát và tham mưu công bố danh mục TTHC của Sở, 

trong đó có các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ 

công trực tuyến một phần; thực hiện cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên phần 

mềm Một cửa điện tử; giải quyết TTHC và đánh giá chất lượng giải quyết 

TTHC; công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Trang 

thông tin điện tử của sở. 

 Giải pháp thực hiện: Văn phòng Sở làm đầu mối thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc thực hiện việc cập nhật các kết quả giải quyết TTHC lên phần mền một 

cửa điện tử của tỉnh; đồng thời phối hợp với Phòng TTBCXB và BCVT công 

khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC lên Trang thông tin điện tử 

của Sở.  

 Các Phòng có TTHC như phòng TTBCXB và phòng BCVT, sau khi giải 

quyết các TTHC cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật 

đầy đủ tất cả các kết quả đã giải quyết lên phần mền một cửa điện tử của tỉnh;  

 Văn phòng Sở: Thực hiện việc tổng hợp Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

và thực hiện thu nhận thông tin đánh giá chất lượng giải quyết TTHC gửi cho 

Văn Phòng UBND tỉnh, nội dung thực hiện báo cáo phải đúng theo quy định tại 

Nghị định số 61/2018/NĐCP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Chính phủ. 

1.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Bộ phận xử lý chính: Văn phòng Sở 

Nhiệm vụ cụ thể: Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm 

vụ các phòng, đơn vị trực thuộc theo quy định; thực hiện về cơ cấu số lượng 

lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên (ban hành kế hoạch về sử dụng biên 

chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp và hợp đồng 

…); ban hành thông báo nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc, tổ chức hội 

nghị CBCC đúng thời gian quy định. 

Văn phòng Sở: Chủ động tham mưu kế hoạch về sử dụng biên chế hành 

chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp và hợp đồng đúng thời 

gian quy định, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ 

phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức trong phòng, đơn vị. 
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 1.3. Cải cách tài chính công  

 Bộ phận xử lý chính:  Văn phòng Sở    

 Nhiệm vụ cụ thể: Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng kinh phí; việc thực hiện chấp hành lập dự toán và báo cáo quyết toán; việc 

thực hiện quy định về phân phối kết quả tài chính và sử dụng kinh phí tiết kiệm 

thường xuyên trong năm. 

 Giải pháp thực hiện: Kế toán thường xuyên tham mưu cho Ban Giám đốc 

thực hiện đầy đủ đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí; thực hiện lập dự toán và báo cáo quyết toán hằng năm đúng quy định;  

 Thực hiện theo quy định việc phân phối kết quả tài chính và sử dụng kinh 

phí tiết kiệm thường xuyên trong năm 2023. Thực hiện kịp thời các báo cáo tài 

chính do Sở Tài chính quy định; Chánh Văn phòng Sở trực tiếp theo dõi đôn đốc 

thực hiện. 

 2. Những Chỉ số CCHC cần được khắc phục 

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC  

 - Bộ phận xử lý chính: Văn phòng Sở   

 - Nhiệm vụ cụ thể: Công chức, viên chức thực hiện làm đề tài sáng kiến 

giải pháp mới CCHC trong năm 2023.   

- Giải pháp thực hiện:  

+ Văn phòng Sở chủ trì phối hợp các phòng, Trung tâm thuộc Sở phát động 

và triển khai đến công chức, viên chức đơn vị mình trong năm 2023 phải có ít 

nhất 01 đề tài sáng kiến giải pháp, cách làm mới trong CCHC được UBND tỉnh, 

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và tương đương phê duyệt; 

+ Các phòng, Trung tâm đăng ký đề tài sáng kiến, cách làm mới trong 

CCHC gửi đăng ký về Văn phòng (qua đc Thu) trước ngày 30/3/2022 để tổng 

hợp theo dõi báo cáo lãnh đạo sở.  

2.2. Cải cách thể chế  

- Bộ phận xử lý chính: Thanh tra Sở  

- Nhiệm vụ cụ thể:  

+ Rà soát, hệ thống hóa và tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến ngành Thông tin và Truyền 

thông. 

+ Tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL đề xuất có thẩm quyền 

bổ sung, sửa đổi thay thế. 

+ Triển khai thực hiện các văn bản QPPL của cơ quan Trung ương và của 

tỉnh. 

- Giải pháp thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên 

môn triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo khoa 
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học và hiệu quả. 100% văn bản sau khi rà soát sẽ được bổ sung, sửa đổi, thay 

thế. Phòng Thanh tra Sở chủ động báo cáo rà soát các văn bản theo đúng quy 

định và đảm bảo đúng thời gian. 

2.3. Cải cách chế độ công vụ  

- Bộ phận xử lý chính:  Văn phòng Sở    

- Nhiệm vụ cụ thể: Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức và đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch đã đề ra. Cập nhập đầy đủ thông tin 

công chức viên chức (CCVC trên hệ thống phần mềm thông tin quản lý 

CBCCVC của tỉnh ( những CCVC mới tiếp nhận, đã chuyển hoặc thôi việc, bổ 

nhiệm...)  

- Giải pháp thực hiện: Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch đào tào, bồi 

dưỡng CCVC theo đúng vị trí việc làm, quy hoạch chức danh theo quy định đảm 

bảo tỷ lệ thực hiện kế hoạch đạt 100%. Văn phòng thường xuyên cập nhập đầy 

đủ thông tin CCVC trên hệ thống phần mềm thông tin quản lý CCVC của tỉnh 

(cập nhập những hồ sơ của những CCVC mới tiếp nhận, đã chuyển hoặc thôi 

việc, bổ nhiệm...) 

2.4. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử chính quyền số  

- Bộ phận xử lý chính: Văn phòng Sở; Các phòng, Trung tâm CNTT&TT  

- Nhiệm vụ cụ thể: 

+ Xây dựng Trang thông tin điện có đầy đủ chức năng và cung cấp thông 

tin theo quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2022 

của Chính phủ. 

+ Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến toàn trình và một phần phát sinh hồ sơ 

+ Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời trên hệ thống thông tin kinh tế - xã 

hội của tỉnh. 

+ 100% văn bản điện tử được gửi trên hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành (bao gồm cả văn bản của Chi bộ, công đoàn). 

+ Toàn bộ công chức,viên chức, người lao động thường xuyên tương tác 

với ứng dụng người dân và doanh nghiệp của tỉnh (Đắk Nông - C). 

- Giải pháp thực hiện:  

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho 

người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho 

người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở 
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 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc 

các phòng, đơn vị triển khai, thực hiện kế hoạch khắc phục và nâng cao Chỉ số 

CCHC trong năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

 2. Văn Phòng Sở 

 - Làm đầu mối trong công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Sở đôn đốc, theo 

dõi các phòng trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch; đồng thời báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện.  

 - Thực hiện trừ điểm các phòng, cá nhân liên quan để mất điểm CCHC năm 

2022 theo Thông báo kết luận của Giám đốc Sở, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách 

hành chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC Quý I năm 2023 (Thông báo số 

16/TB-STTTT ngày 14/03/2023). 

 - Phối hợp với các phòng trong công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện 

các nội dung, tiêu chí còn hạn chế do ngành quản lý để khắc phục nâng cao hiệu 

quả giải quyết TTHC và chất lượng cung ứng dịch vụ công. 

 3. Các phòng, Trung tâm CNTT&TT 

 Tiếp tục duy trì kết quả đạt được năm 2022, đồng thời phấn đấu triển khai 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2023. 

 Trên đây là kế hoạc duy chì, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách 

hành chính năm 2022, và biện pháp khắc phục nâng cao Chỉ số CCHC năm 

2023; yêu cầu các phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng, Trung tâm CNTT&TT (t/h); 

- Lưu VT, VP(T). 

          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

         Trần Văn Thương 
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