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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND, ngày 20/12/2022 của Ủy ban  

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2023,  

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch thực hiện công 

tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực gắn với 

ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng 

tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ. 

- Tiếp tục cải thiện Chỉ số CCHC cơ quan góp phần nâng cao chỉ số 

CCHC cấp tỉnh.   

 II. CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình xây 

dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp Hiến, 

hợp pháp và có tính khả thi cao. 

Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định để kịp 

thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định 

của pháp luật hiện hành. 

 Thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực KH&CN. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Thực hiện chặt chẽ việc công bố TTHC và ban hành mới các TTHC thuộc 

thẩm quyền của cơ quan theo quy định. Rà soát kiến nghị bãi bỏ các quy định và 

những TTHC không cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, 

cá nhân. Cập nhật, niêm yết công khai TTHC, quy trình giải quyết TTHC, việc 

thu phí, lệ phí tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC. 

Thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình 

đề ra. Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, 

giảm tỉ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ 

chức khi để xảy ra trễ hẹn. 
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Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

các quy định hành chính; tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp 

và Nhân dân. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

 Kiện toàn công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí 

quy định. Sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc không vượt so 

với số lượng được giao.  

 Thực hiện phân cấp quản lý theo đúng quy định.  

Đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý 

công việc.  

 4. Cải cách công vụ  

 Tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác quy hoạch, luân 

chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh 

theo quy định; Nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong 

và ý thức phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

5. Cải cách tài chính công 

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao 

hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho công chức, viên chức. 

Rà soát điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, tiêu chuẩn 

định mức có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo nội dung và 

công khai đúng quy định. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài 

sản công.  

6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

Ban hành và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 

2023. 

Duy trì áp dụng phần mềm Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành. 

Tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4. 

Thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001: 2015 bản điện tử đang áp dụng tại Sở.  

7. Công tác chỉ đạo điều hành 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện 

công tác cải cách hành chính. Tiếp tục xác định nhiệm vụ cải các hành chính là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược. Việc xác định 

kết quả cải cách hành chính phải theo định lượng để đảm bảo tính khả thi. 
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Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2023. 

Thực hiện kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính của cơ quan. 

Cử công chức tham gia tập huấn kỹ năng dành cho công chức thực hiện 

cải cách hành chính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng và đơn vị trực thuộc Sở cụ thể hóa 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức 

thực hiện Kế hoạch, báo cáo theo quy định. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ;  
- Ban Giám đốc Sở (gửi file); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (gửi file);                                                                         
- Lưu: VT, VP.   

  

 

 

 Vũ Thị Hiếu Đông 
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