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Thai gian qua, cong tác cãi cách hành chInh trén dja bàn tinh Soc Träng dat 
duçic nMng kêt qua tIch circ, gop phân thüc day phát triên kinh tê - xã hi. To chüc 
b may co bàn dáp irng yeu c.0 chi'rc nàng, thim vii; chat luçmg can b, cong 
chüc, viên chrc dat  tiêu chun v nghip vii theo tüng chüc danh; chat li.rqng ban 
hành van bàn ngày càng thrac nâng len, bào dam tInh khà thi, hiu qua, thiêt th?c; 
thu tiic hành chInh diiçic cong bô, cOng khai, minh bach tao thun  lvi cho ngui 
dan, doanh nghip trong cong tác giãi quyêt thu tic hành chInh; nhiêu giài pháp, 
mô hInh, sang kin duoc trin khai, nâng cao hiu qua hoat dng, chat luçing câi 
cách hành chInh; cài cách tài chInh cong dat  kêt qua tIch c1rc; vic áp d'çing ISO 
9001:20 15 và irng dçing cong ngh thông tin vào hoat  dng c quan dã gop phân 
tao sr minh bach,  thông su& trong các cu quan hành chInh nhà nuc trong tinh, 
quy djnh rO nguii, rO vic, rO chirc näng nhim vu... tao  thun  lvi dê thirc hin 
chInh quyn din ti:r cüa tinh. Hang nàm, chi s hài lông cüa ngithi dan dôi vói sir 
phiic v1i cUa Co quan hành chInh nhà nithc trên dja bàn tinh dêu dat  miic tiêu dê ra 
(trên 80%); chi s câi cách hành chInh cüa tinh näm 2020 xêp vj trI thu 19/63 (tang 
30 bâc so véci näm 2016). 

Tuy nhiên, qua thng kt chucing trInh tng th cài cách hành chInh giai doan 
20 16-2020 tinh Soc Träng, nh.n thy cOng tác cài each hành chInh vn con nhiêu 
ton tai, han ch. Vic xay dimg van ban quy pham pháp luQt tirng lüc cOn chm so 
vâi yeu câu; t' l can b, cOng chi.'rc, viên chrc dat  chuân theo tcrng chüc danh 
chua dat  miic tiêu d ra, có noi b trI, phân cong cong chirc chua phü hqp vth vj trI 
vic lam và näng u ric, s trung cong tác; tInh trng yeu câu bô sung ho so giái 
quyt thu tlric hành chInh, giãi quyt tr hçn, gay phin ha cho ngi1i dan vn con 
xây ra; t l h so tip nhn va trã kt qua qua djch Vi.ri buu chmnh cOng Ich và qua 
djch vi cOng trçrc tuyn mirc d 3, mirc d 4 chua dat  yêu câu. 

Nguyen nhán cüa nhii'ng hqn ché' trên chi yé'u là do: Mt s cp ñy, chInh 
quyên chisa tp trung dung müc dôi v9i cong tác cãi each hành chInh; náng 1rc, 
trách nhim cüa mt b phn can b, cong chuc chua dàp üng yêu câu; cOng 
tac phOi hp gifla mt so co quan, gifla cac ngành, các cap trong triên khai thiric 
hin nhim vt chua th.t sr ch.t chë, hiu qua, khà näng üng ding cOng ngh thông tin 
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vao hoat dng cc quan hành chInh con htn ch; k' 1ut, k cuung hânh chInh mt 
vài noi chua nghiêm; sir phi hçp giüa các co quan trong giãi quyêt ho so, thu tiic 
cho ngui dan, doanh nghip dôi lUc chua cht chê. Cong tác tuyên truyên ye câi 
cách hành chInh chua sau rng, chixa tao  duçic hiu üng lan tôa trong dai  b phn 
nguii dan, doanh nghip. 

Nhm tip tçtc nâng cao näng hire lânh do cüa Dãng và hiu hrc, hiu qua 
quán l nhà nuOc, Tinh üy ban hành Nghj quyêt ye day mnh cãi cách hành chInh 
tinh Soc Träng dn näm 2025, djnh hrnng don näm 2030, vâi các ni dung chü 
yOu nhu sau: 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU, NHIM vu vA GIAI PHAP cAi 
CACH HANH CHfNH 

1. Quan dim chi do 

Cãi each hành chInh phãi dugc tin hành trên cci si quan dim, chü truclng 
cüa Dãng ye xây dirng h thông chInh trj, tiêp tVc  dôi mâi phuong thüc lânh dao 
cüa Dâng; gän vâi nâng cao nhn thirc, dôi mâi ttx duy và hành dng sang tao;  dôi 
mOi lê lôi lam vic, phucing thirc quãn trj hin dai  cüa cap üy, to chirc dãng và cci 
quan hành chInh nhà nirñc, gop phân xây dirng nhà nuâc pháp quyOn xa hi 
chü nghia. 

Ly ngix?ñ dan, doanh nghip lam trung tam; ly sir hài lông cüa ngithi dan, 
doanh nghip lam thuâc do dánh giá chat luqng phiic vii cüa Co quan hành chInh 
nhà nu9c các cap. 

Các ni dung cãi each hành chInh phãi duçic tin hành dng bO,  thng nht 
trong các co quan dáng, nhà nithc, Co tInh kê thra, có tr9ng tam, trng diem, phü 
hçip vi tInh hInh thirc tiên cüa tinh, gop phân thirc hin thäng 1çi Nghj quyOt Dai 
hi Dãng b tinh Soc Tràng lan thu XIV nhim k' 2020-2025. 

2. Mtic tiêu 

2.1. Myc lieu chung 

Tip tiic dAy manh  cãi each hành chInh nhm xây dimg nn hành chInh dan 
chü, chuyOn nghip, hin dai,  tinh gçn, hiu hrc, hiu qua, kiOn tao  phát triOn V 
phc v Nhân dan gop phân dua tinh Soc Träng phát triOn nhanh, ben vfrng. Chü 
trçng hoàn thin và nâng cao chat krqng ban hành van ban quy pham pháp lu@; 
xây drng di ngü can b, cong chüc, viOn chi'rc có phâm chat, nàng lirc và uy tin 
ngang tam vâi nhim vii; xay dirng và phát triên chInh quyen din tir, chInh quyên 
so, tao  chuyên biên rô net trong cái thin môi tnthng dau tu kinh doanh, nâng cao 
chi so cãi each hành chInh, chi sO nàng hrc canh  tranh và chi sO hiu qua quãn trj 
hành chinh cong cap tinh. 

2.2. Muc lieu cy lh 

(1) Dn nàm 2025, phAn dAu 100% van bàn quy pham pháp lut duc ban 
hành dung thâm quyên, ni dung, trInh tçr, thu tilc, the thüc và k thut trInh bay 
van bàn. Van bàn quy phm pháp lut di.iqc xir l hoc kiên nghj sau rà soát dat 
100% và tiOp tic duy trI dOn nàm 2030. 
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(2) Dn näm 2025, téii thiu 80% M sy giâi quyt thu tic hành chInh dugc 
luân chuyn trong ni b giüa các co quan có thâm quyên giãi quyêt hotc các c 
quan có lien quan duçic thirc hin bang phumg thirc din t1r và tiêp tic duy trI, cãi 
thiên t' lê dn nàm 2030. 

(3) Dn näm 2025, ti thiu 80% thu tVc  hành chInh có yéu câu nghia vi1 tài 
chInh duqc trin khai thanh toán trrc tuyên; trong do, t l giao djch thanh toán 
trrc tuyn dt t1r 30% trâ len. 

Dn näm 2030, 100% thu tiic hành chInh, có yêu câu nghI'a v11 tài chInh, 
duqc triên khai thanh toán tr1c tuyên; trong do, t' l giao djch thanh toán tr11rc 
tuyên dt tü 50% trâ len. 

(4) Näm 2021, s hóa k& qua giài quy& thu tiic hành chInh dang cOn hiu 
lrc và có giá trj sir diing thuc thm quyn giãi quyêt cüa cap tinh, cap huyn, cap 

xã dt t 1 tôi thiêu tuong üng là 30%, 20%, 15%; giai doan 2022 - 2025, môi näm 
tang thi thiu 20% di vói mi cp hành chInh cho den khi dt t' l 100% dê dam 
báo vic kt ni, chia sé dü 1iu trong giái quyt thu tçic hành chInh trén môi 
trung din tü. 

(5) Dn nàm 2025, ti thiu 80% thu t1ic hành chInh cüa các ngành, dja 
phuong, có dü diu kin, duqc cung cp tWc  tuyn müc d 3 và muc d 4; trong 
do, It nhât 80% thu tçic hành chInh duc tIch hp, cung cp trên Cng Djch vçi 
cong quôc gia. T' 1 h so giài quyt trxc tuyn müc d 3 và müc d 4 trên tOng so 

ho so dt tOi thiêu 50%. 

Dn nàm 2030, ti thiu 90% thu tic hành chInh cüa ngành, dja phuong, có 
dü diêu kin, duçic cung cp trlrc tuyn muc d 3 và 4, dng th&i, hoàn thành vic 
tIch hqp, cung cap trén Cng Djch vu cong quc gia. T' l h so giãi quyêt tr1rc 
tuyên müc d 3 và 4 trên tong so h so dt t& thiu 80%. 

(6) Dn näm 2025, 90% thu t'iic hành chInh ni b gitra co quan hành chInh 
nhà nuâc duçic cong bô, cOng khai và cp nht kjp thai và tip tc duy tn, cãi thin 
t 1 den nãm 2030. 

(7) Dn näm 2025, 80% ngithi dan, doanh nghip khi thirc hin thu tiic hành 
chInh không phãi cung cap li các thông tin, giy t, tài lieu dâ ducc chip nhn khi 
thirc hin thành cOng thu tuc hành chInh truâc d, ma co quan nhà nuóc cO thm 
quyên giái quyêt thu tic hành chInh dang quan 1, hoc thông tin, giy t&, tài lieu 

dã duoc co quan nba nuâc ket ni, chia sé và tiep tiic duy trI, cài thin t' 1 den 
näm 2030. 

(8) Dn nàm 2025, ti thiu 20% don vj sir nghip cong 1p tir bão dam chi 
thumg xuyên; 100% don vj sir nghip kinh t và sir nghip khac, có dü diu kin, 
hoàn thành vic chuyên di thành cong ty c phAn hoc chuyn sang tir bao dam 
chi thung xuyên và chi du tu. 
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Dn nàm 2030, giâm bInh quân 15% chi trçrc tip tir ngân sách nhà ni.rOc cho 
don vj sr nghip cong 1p so vOi giai doan 202 1-2025. 

(9) Dn nãm 2025, 100% ngithi dan, doanh nghip si diing djch vi cong 
trirc tuyn duçc cp djnh danh và xác thirc din tir thông suôt vâ hçip nht trén tat ca các 
h thng thông tin cüa các cp chinh quyri và tip t1ic duy tn t 1 nay dn näm 2030. 

(10) Dn nàm 2025, 80% các h théng thông tin cüa ngành, dja phucmg có 
lien quan dn ngu?i dan, doanh nghip dã dua vâo 4n hành, khai thác diiçic k& 
ni, lien thông qua Triic lien thông van ban quc gia vâ nn tang tIch hcip, chia sé 
dü 1iu; thông tin cüa ngi.thi dan, doanh nghip dâ diicc s hóa và km trü tai  các co 
s dü lieu quc gia, Co sâ dt lieu chuyên ngành không phài cung cp lai.  Dng 
thai, tiêp tc duy trI, cái thin t 1 den näm 2030. 

(11) Dn näm 2025, 90% h so cong vic tai  cap tinh; 80% h so cOng vic 
tai cp huyn và 60% h so cong vic tai  cp xä duc xi:r 1 trên môi trueing mng 
(trü h so cOng vic thuOc  phm vi bI mt nhà nuâc). 

Dn näm 2030, 100% h so cOng vic t?i  cp tinh; 90% M so cong vic tai 
cp huyn và 70% h so cong vic tai  cp xã duçic xir l trên môi trumg mng 
(khong bao gm h so xir l cong vic có ni dung mat). 

(12) Dn nàm 2025, 50% hoat dng kim tra cüa co quan quán l nhà nuOc 
duçic thrc hin thông qua môi tnthng s và h thông thông tin cüa co quan quân l 
và dt 70% dn nàm 2030. 

(13) Dn nàm 2025, dOi  ngü can b, cOng chüc, viên chüc có co cu hçp l, 
dáp ü'ng tiéu chuân chüc danh, vj trI vic lam và khung nàng 1irc theo quy djnh, có 
näng 1irc thi hành cong vii, phiic v Nhân dan và phic vii sir nghip phát triên cüa 
dt nixéic; 100% can b, cong chirc cp xã có trInh d van hóa và chuyên mon dat 
chun theo quy djnh. 

Dn nàm 2030, xây dirng duçic di ngü can b, cong chüc, viên chirc chuyên 
nghip, có chat luçing cao, Co s luçxng, co cu hcip 1; di ngü can b các cp, nht 
là cp chin 1uçc, dü phm cht, näng lirc và uy tin, ngang trn nhim vi. 100% 
can b, cong chüc cap xâ cO trInh d cao däng, dai  hQc và duçic chuân hoá ye 1)' 
lun chInh trj, chuyen môn, nghip vy, k näng lam vic. 

(14) Dn nàm 2025, mirc do hâi lông cüa nguii dan, doanh nghip v 
giài quyt thu t1mc hành chInh dat  ti thiu 90%. Trong do, müc dO hài lông v 
giãi quyt các thu timc hành chinh lrnh virc dat dai, xây dirng, dâu tu dat  tôi 
thiu 85%. 

Dn nàm 2030, muc dO hài lông cüa ngui dan, doanh nghip v giái quy& 
thu tmc hành chInh dat  thi thiu 95%. Trong dO, müc dO hài lông ye giài quyt các 
thu tmc hành chinh liith vrc dt dai, xây dirng, dâu tu dat  ti thieu 90%. 
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(15) Dn nàm 2025, mirc do hài lông cüa ngui dan, t chirc di vói sir phic 
vi cüa co quan hành chInh nhà nuOc dt ti thiêu 90% và dat  tôi thiêu 95% vào 
näm 2030. 

(16) Dn nàm 2025, mirc do hài lông cüa ngui dan v cung cap djch vi y 
tê, giáo d%lc cong 1p dat  tôi thiêu 85% và dat  tôi thiêu 90% vào näm 2030. 

(17) Phn du dn näm 2025, tinh Soc Tràng xp Chi s Câi each hành 
chInh (PAR INDEX) vào nhóm khá Ca nuOc, trong nhóm 15 tinh, thành phô dirng 
dâu Ca nithc; Chi so nàng 1irc ctnh tranh (PCI) trong nhóm khá cá nuóc, vào nhóm 
30 tinh, thânhphô dirng dâu Ca nuâc; Chi sO hiu qua quail trj và hành chInh cOng 
(PAPI) dat  diem trung bInh cao cüa câ nuâc, vào nhóm 30 tinh, thành phô dirng 
dâu cá nuâc và Chi so Chuyên dôi sO cap tinh (DTI) vâo nhóm 30 tinh, thành phô 
&rng dau cã nithc. Ti'r näm 2026, môi näm tang tôi thiêu 1 bc dôi vâi môi Chi so 

cho den 11am 2030. 

3. Nhim viii và giãi pháp 

3.1. Tang cu'?rng sr lãnh do cüa Pang, quãn 1 cüa Nhà nuIrc và vai trô 
cüa Mt trn To qu6c, các doàn the nhân dan dôi vó'i cong tác cal cách hành 
chInh 

Các cp üy dãng, chInh quyn tip tçtc quan tam trin khai th1rc hin tt chü 
tn.rang, nghj quyêt cüa Ding ye day manh  câi each hành chInh, báo dam sir lath 
dao, chi  dao  thix&ng xuyên, sâu sat cüa Tinh üy, tao sir thông nhât trong nhn thüc 
vàhành dng trong toàn dãng b, chInh quyên và Nhân dan trong tinh dôi v&i vic 
triên khai thuc hiên nhiém vu cãi cách hành chInh nhâ nuóc. 

Tang cu&ng vai trô lãnh dao,  chi  dao  cUa các cp üy dãng; thi.r&ng xuyén chi 
dao, kiêm tra, giám sat và so k&, tong ket viêc triên khai th%rc hin các Nghj quyêt, 
Kêt lun cüa Trung uong, cüa Tinh üy v cãi each hành chInh. Day math  cong tác 
giám sat cüa Hi dông than dan tinh ye thirc hin cãi each hành ehInh nhà nixc 
các cap. Uy ban Kiêm tra Tinh üy phi hçip vói cac co quan eó lien quan tham mixu 
Ban Thuing v1i Tinhüy dua ni dung cái cách hành chInh vào Chucing trInh kiêm 
tra, giám sat. 

Tip tcthirc hin t& quy ch dan chü & co sâ và dan 4n chInh quyên. Cap 
üy dãng, chInb quyên dành thñ gian thOa dáng nàm tInh hInb i cci sâ, thirc hin tot 
vic gp g, tiêp xüe, lang nghe, dôi thoai vâi Nhãn dan; tang cung môi quan h 
gän bó gitta Dãng, chIth quyên và Nhân dan. Phát buy quyên giám sat cUa Nhân 
dan dôi vói boat dng cüa b may hành chIth thà nuâc thu tang cuOng lay kiên 
nguôi dan dOi vOi vic xây drng chIth sách, dánh giá tith than, thai d phic vii 
cüa can b, cOng chi'rc, viên chirc. 

3.2. Cãi cách the ch 

Xây dimg và hoàn thin h thng Co ch, chInh sách, nâng cao hiu lrc, hiu 
qua quan 15i thà nuâc tren các 11th vrc, dam bão h thông van ban quy pham pháp 
1ut cüa dja phuong ban hành thông that, phü hçip quy djth pháp lust,  kbâ thi, On 
djth, dáp üng yeu cau thirc tiên trong quan l diêu hàth cüa dja phuong. 
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DM mcii, nâng cao hiu qua cong tác t chirc thi hành pháp 1ut. Tuyên 
truyn, ph bin giáo di1ic pháp 1ut, nhât là nhtrng ni dung van bàn quy phm 
pháp 1ut mâi lien quan den doanh nghip, den các chInh sách, thu tic ye dat dai 
môi trumg, thu, dc bit là van bàn quy djnh chinh sách mi nhäm thu hut dâu tu, 
chInh sách ixu dai dâu tu cho doanh nghip. 

Minh bach hóa toàn b quy djnh, chInh sách, cc ch, bão dam vic tip cn 
bInh ding cüa ngui dan, doanh nghip, nhà dâu tu trong và ngoài nithc. 

3.3. Cãi cách thu tue hành chInh 

Cài each mnh me quy djnh thu t%lc hành chInh lien quan dn ngithi dan, 
doanh nghip, thu tiic hành chInh ni b giüa cci quan hành chInh nha nithc nhàm 
câi thin mOi triImg dâu tu kinh doarth, thu hut dâu tix và nâng cao nàng hrc canh 
tranh cap tinh. 

Rà soát, dánh giá thu tiic hành chInh trong qua trInh thirc hin d d xut sira 
di, b sung, thay the, bãi bó các quy djnh thu tiic hânh chInh theo hu&ng dan gián 
hóa, chuân hóa nhàm cat giãm chi phi tuân thu thu tc hành chInh cho ngui dan, 
doanh nghip, gop phân cäi thin chi so cái cách hành chinh và thüc day phát triên 
kinh t - xã hi tinh nhà. 

Kin toàn, diii m6i và nâng cao hiu qua boat dng cüa Trung tam Phiic vi,i 
Hành chInh cOng tinh, B phn mt cira cap huyn, cap xã dé cãi thin chat lucxng 
giâi quy& thu tic hành chInh theo cci chê mt cüa, mt cüa lien thông. Nâng cao 
trách nhim ngui dung du trong giài quyêt thu tiic hành chInh, chü tr9ng day 
manh giâi quyêt thu tic hành chInh trên môi trthng din tu; có giài pháp cij the dê 
nâng cao t l tiêp nhn và trã kêt qua ho sci giãi quyêt thu tc hành chinh müc d 
3, mirc d 4; tang tInh lien thông giài quyêt cOng vic giüa các co quan hành chinh 
nhà nuOc vâi nhau, tháo g khó khàn trong giài quyêt thu tVc  hành chinh, tao  diêu 
kin thun lçii cho ngithi dan, doanh nghip. 

Tang cung câi cách thu tçic hành chInh trong dàng; các cp üy, ca quan tham 
mixu cp üy có quy trinh tip nhn, giái quyet thu t%ic hành chmnh trong dãng; quy trInh 
hóa, quy ch hóa các hot dng cüa tmg co quan, don vj; bão dam vic tO chüc thçrc 
hiên có n nap, nâng cao chat lucmg hoàn thành n1iim vi cüa don vj. 

3.4. Cal each t chii'c b may hành chInh nhà nurc 

Di mâi, hoàn thin t chüc b may và nâng cao hiu qua boat  dng cüa h 
tMng chInh tn, trong tam là triên khai thrc hin tot chü truong cüa Ban Chap hành 
Trung uang Dàng ye dôi mói, sap xep to chuc b may hành chInh và don vj sir 
nghip cOng lip,  dc  biet  là Nghj quyet so 18-NQ/TW và Nghj quyêt so 19-
NQ/TW cua Hi ngh lan thu 6 Ban Chap hành Trung uang Dãng (kbóa XII), Ngbi. 
quyt Dai  hi tinh Dàng b lan thu XIV, nhim kS'  2020- 2025; trong do thu trng 
sp xp t chüc b may tinh gun, hoat dng hiu lirc, hiu qua. Vic sap xêp tO 
chüc bO may các cp cüa tinh phâi dam bão tInh tOng the, ket hqp hài boa giüa ké 
thua, n djnh y9i di m&i, phát trién; gän dôi mi to chuc b may yâj dôi mói 
phuong thüc lãnh dao,  tinh giân bien chê. 
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Rà soát, sap xép giãm thi da các t chirc ph6i hçip lien ngành trong tinh. 

Thuc hin s.p xp, kin toàn t ch(rc lai  &m vi hành chInh cp xã theo quy djnh. 

Hoàn thin các quy dnh v phân công, phân cp quail l giUa cap trén vói 
c.p di.rOi, gn vâi quyn han và trách nhiêm, tang tInh chü dng cüa các ngành, các 

d.p trong thrc hin nhim vi quãn 1 nhà nuâc. 

3.5. Cãi each ch d cong vii 

Tiêp tiic giáo ditc, rèn 1uyn, xây dirng và phát triên di ngü can b, cong 
chirc, vién chirc các c.p, nht là cp chin luçic, dü phm chat, có bàn li'nh, näng 
lirc và uy tin, ngang tm nhim vii. Trin khai có hiu qua Nghj quyêt Trung uo'ng 
4 Khóa XII và Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cUa B ChInh trj, du tranh 
ngàn chtn, dAy lUi sir suy thoái v tu tithng chInh trj, nhU'ng biu hin "tir din 
bin", "tir chuyn hóa" trong ni b. Nêu cao tinh thAn t1 giác tu du0ng, rèn luyn 
dao düc, trách nhim nêu giscmg cüa can b, dàng viên, truâc ht là can b chü ch&. 

Thc hin té,t cong tác danh giá can b, cong chüc, viên chüc dam bão 
nguyen tc tp trung dan chü, cong khai, minh bach, khách quail, trung thi1rc, toàn 
din và cong tam. Kiên quy& sang l9c, min nhim, thay th& cho tü chrc di vâi 
can b, cong chüc, viên chirc lam vic kern hiu qua, không hoàn thành thim vij, 
yu v näng 11rc, kern v phAm chAt dao  due, tIn nhim thAp ma không ch& den het 
nhim ki, ht tuii cOng tác. 

Thu tru&ng cor quan hành chInh các cAp chju trách nhim kim tra, thanh tra 
vic thirc hin cOng v và chu trách nhim v nhftng vi phtm trong thirc thi thim 
vi1i cüa can b, cOng chirc, viên chirc thuc phm vi quãn 1. Tang cumg k' 1ut, 
k' cucmg hânh chInh; lAy chAt luçng, hiu qua hoàn thành thim v111, sir tin nhim 
cüa Nhân dan, kt qua vic trin khai, thi0rc hin nhim vi cài cách hành chInh nhà 
nuâc lam cor sâ d dánh giá trách nhim chi do, diu hành cüa nguYi dung dAu co 
quan, dorm vj và dánh giá thi dua, xp loai  hAng nàm cüa can b, cong chüc, viên chüc. 

Thirc hin nghiêm tiic vic tuyn dung, b trI nhân s1r theo danh mijc vj tn 
vic lam va Co cAu ngch cOng chirc, viên chi'rc trong co quan hành chInh, don vj 
sr nghip cong lap. Tang cithng ung diing cong ngh thông tin trong tuyn diing, 
sü diving và quail l cOng chüc, viên chirc. 

Thi1rc hién t6t cOng tác quy hoach, dào tao,  bi duOng nâng cao chat luçmg 
di ngü can b, cOng chuc, viên chuc. Dào tao,  bi dtrOrig, nâng cao nAng lirc 
chuyên mon nghip v',i, k nàng cho di ngü trirc tip tham mini nhim vil cãi each 
hành chInh các cAp chInh quyn trong tinh. Trin khai Co hiu qua D an dào tao, 
bi duông ngun nhan lirc cüa tinh giai doan 2021-2025. Thirc hin các chInh sách 
dãi ng, thu hut nhân tài v cOng tác tai  các co quail, dcm vj trong tinh. 
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3.6. Cãi cách tài chinh cong 

Nghiên c(ru di m9i cci ch phân b ngân sách cho cci quan hành chInh nhà 

nu&c dira trên k& qua hoat dng cüa don vj, tin tOi trin khai thirc hin cci ch cap 

ngân sách dira trên kt qua và cht 1uçing hoat &ng. Nâng cao tinh minh bach,  dan 

chü và cong khai trong quail 1 ngân sách. 

Di mâi car ch hoat  dng, nht là cci ch tài chInh cüa các darn vj sr nghip 

cong lap, các cci si giáo diic và dào tao, y t cong 1p theo hithng t1r chü, minh 

bach. Phát huy trách nhim và tInh sang tao,  chi dng cüa các don vj nay nhm 
cung cp các djch vi cong ngày càng có chit hxçing cao, dap 1rng nhu cu cüa 

ngui dan. 

Rà soát, b sung hoàn thin các quy djnh, quy ch thuOc  thm quyn cüa 
darn vj, nâng cao hiu 1irc, hiu qua quân 1 nhà ni.thc v tài chInh, gop phn nâng 

cao hiu qua thirc hành tit kim, cMng lang phi. 

3.7. Xây dipig và phát trin ChInh quyn din tü', ChInh quyn s 

Dy manh  irng dung cong ngh thông tin phát trin chInh quyn din tü, chInh 

quyn s tinh Soc Träng nh&m nâng cao hiu içrc, hiu qua hoat dng cüa b may 
hành chinh nha nithc; dam bão an toàn thông tin và an ninh mang. Cung cp thông 

tin, dch vii cong trçrc tuyn müc d cao và nâng cao hiu qua giài quy& h so, thu 
tyc hành chinh dáp rng nhu cu phic vii ngixi dan và doanh nghip. Cong khai, 

minh bach  hoat dng cüa các cci quan nhà nu&c trên môi tru&ng mng. Xây drng, 

trin khai, chia sé các h thong car s& dtt lieu dung chung cp tinh tich hçip vào h 

thng Cng djch vi công, h thng MOt  cCra din t1r cüa tinh, lam nn tang d don 

giàn hóa các giy ti kern theo cüa các thu titc hành chinh gop phn xây dirng, phát 
trin ChInh phü din tU', hixàng dn Chinh phü s& 

Tip tiic di mi phuong thirc lam vic, nâng cao näng sut, hiu qua hot 

dng cüa cci quan hành chInh nhà nuOc, giãm chi phi và thôi gian xir l cong vic 
trén cci si trng ding m?nh  m cong ngh thông tin; tang ctrông clii dao diu hành, xü l 
cong vic trên môi tnr&ng mang, t chrc hçp, hi nghj bng hInh thirc tr1rc tuyn, 
không giy t. Tang cu?mg cong tác pMi hcip và kt ni gicta các cci quan dãng, 

chInh quyn, các ngành, các cp thông qua vic 1rng ditng cong ngh thông tin d 

kt ni, chia sé dtt 1iu trên h thng quan 1 van ban và diu hành cüa tinh. 

Tip tçtc tang cumg thirc hin vic duy trI và câi tin h thng quán l chit 

luçing theo tiêu chun quc gia TCVN Iso 9001: 2015 tai  các cci quan don vj; trin 
khai vic tich hçip vào H thng thông tin Mt cua din t1 và H thng Quan 1 
van bàn và diu hành. 
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III. TO CHIC THTC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh Uy th chirc tuyên truyn, ph biên, quán trit Nghj 
quyêt nay; dông thñ, chi dao  các ccj quan thông tin, báo chI cüa tinh thuông xuyên 
tuyên truyên ni dung Nghj quyêt den can b, dãng viên và nhân dan. 

2. Uy ban Mt trn T quc Viêt Nam tinh và các t6 chirc chInh trj - xâ hi 
to chirc nghien c1ru, quán trit Nghj quyt nay den thành viên, doàn viên, hi viên, 
các tang lap nhân dan tIch c111c tham gia thirc hin và giám sat vic th%rc hin Nghj 
quyêt nay. 

3. Các cp Uy dàng, t, chirc dàng, các ngành, các cp th chirc nghiên cüu, 
quán trit Nghj quyêt dn di ngU can b, cOng chirc, vien chirc; chü dng cii the 
hóa Nghj quyêt thành Chi.rong trInh, K hoach d triên khai thçrc hin cho phü hcip 
vâi tInh hInh thirrc tin và chirc nAng nhim vi ducic giao. Tang cu&ng cong tác 
thông tin, tuyên truyên dê mi can b, cong chüc, viên chtrc và nguai dan nhn 
thüc dung, dông thi4n, chap hành các chü truong, chInh sách, ni dung cài cách 
hành chInh cüa Dâng, Nhà ni.râc. Xác djnh rô trách nhim cüa bI thu cap üy, ngi.thi 
dirng dâu các Co quan, don vi,  dja phucing ye day m?nh  câi cách hành chInh bão 
dam cho cong tác cài cách hành chInh that sir là mt khâu dt phá trong phát triên 
kinh tê - xã hi vâ là mt nhim vii tr9ng tam thuOng xuyên ciia các cap üy V CO 

quan hành chInh nhà nu9c. 

4. Ban can si0r dâng [iJy ban nhan dan tinh lânh dao  Uy ban nhân dan tinh cij 
the hóa Nghj quyêt cüa Tinh üy thành các chuong trInh, kê hoach và chi dto triên 
khai thirc hin dông b, hiu qua. Can dOi, bô trI dU nguôn 1irc tài chInh tii ngân 
sách nhà nuâc và huy dng các ngun hrc d thi2rc hin các nhim v11 cài cách hành 
chInh dã xác djnh, trong do quan tam xây dmg ha tang cong ngh thông tin và 
tang cuang nguOn nhân 1irc dam bào thi1rc hin dat  hiu qua. Djnh kS'  hang näm to 
chüc so kêt, to chirc hi nghj chuyên dê ye cài each hành chInh. So két thirc hin 
Nghj quyêt vào näm 2025, tong kêt vic thirc hin Nghj quyet vào nàm 2030. 

Nghj quyt nay duçic ph bin dn các th chirc dãng, dàng viên và nhân dan 
trên dia bàn tinh./. 

Noi nhân: 
- Ban BI thu Trung uong Dãng, 
- Van phông Trung i.rang Dãng (Ha NOi và T78), 
- Các huyn u, thj u, thành ui', 
- Các ban dãng, ban can sir dáng, dãng doàn va 

dãng u trrc thuOc Tinh us', 

- Các dông chI Tinh viên, 
- Các sâ, ban, ngành, Mt tr.n To quôc 

và các to chi'rc chInh tr - xA hi tinh, 
- UBND cap huyn, 
- Lxu Van phOng Tinh u. 

T/M TINH UY 
BI THu 
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