
PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG CỤ THỂ CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        tháng 01 năm 2023  của UBND thị xã Ngã Năm) 

 

Nhiệm 

vụ 

chung 

Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 

Cải 

cách 

thể 

chế 

1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Kiểm 

tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn thị xã Ngã Năm năm 2023 

- Kế hoạch của UBND thị xã; 

- Báo cáo kết quả thực hiện. 
Phòng Tư pháp 

Các ban, phòng 

ngành; UBND 

xã, phường 

Theo quy  định của 

Sở Tư pháp 

2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch theo 

dõi thi hành pháp luật năm 2023 

- Kế hoạch của UBND thị xã; 

- Báo cáo kết quả thực hiện.  
Phòng Tư pháp 

Các ban, phòng 

ngành; UBND 

xã, phường 

- Theo quy định của 

Sở Tư pháp  

 

3. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

- Kế hoạch của UBND thị xã; 

- Báo cáo kết quả thực hiện. 
Phòng Tư pháp 

Các ban, phòng 

ngành; UBND 

xã, phường 

- Theo Kế hoạch 

tỉnh. 

 

Cải 

cách 

thủ 

tục 

hành 

chính 

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế 

hoạch kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính 

năm 2023 

- Kế hoạch của UBND thị xã; 

- Báo cáo kết quả thực hiện 
VP.HĐND và UBND 

Các ban, phòng 

ngành; UBND 

xã, phường 

 

- Theo Kế hoạch 

tỉnh. 

- Trong năm 2023 

 

2. Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành 

chính của các ban, phòng ngành, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường 

Báo cáo kết quả thực hiện VP.HĐND và UBND 

Các ban, phòng 

ngành; UBND 

xã, phường 

Hàng quý và năm 

2023 

3. Thường xuyên cập nhật niêm yết, công 

khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một 

cửa thị xã, các xã, phường. Rút ngắn thời 

gian giải quyết một số thủ tục hành chính 

tại Bộ phận Một cửa thị xã 
 

- Báo cáo kết quả thực hiện 

(lồng ghép vào Báo cáo kiểm 

soát thủ tục hành chính) 

- Kế hoạch phối hợp 

- Thông báo rút ngắn thời 

gian giải quyết một số TTHC. 

 

VP.HĐND và 

UBND; các ban,  

phòng ngành có liên 

quan; UBND xã, 

phường 

Các ban, phòng 

ngành 

 - Thường xuyên 

 - Trong năm 2023 
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4. Tiếp tục thực hiện các quy định tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính tại các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn thị xã 

Báo cáo kết quả thực hiện 

(Lồng ghép vào Báo cáo kiểm 

soát thủ tục hành chính) 

VP.HĐND và UBND  

Các ban, phòng 

ngành; UBND 

xã, phường 

Trong năm 2023 

 

 

 

Cải 

cách 

tổ 

chức 

bộ 

máy 

1. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế 

theo quy định của tỉnh. 

- Văn bản triển khai  

- Báo cáo kết quả thực hiện 
Phòng Nội vụ 

Các ban, phòng 

ngành có liên 

quan; UBND xã, 

phường 

Trong năm 2023 

2. Kiểm tra tình hình hoạt động; phân cấp 

của các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã, 

UBND các xã, phường. 

Kế hoạch và kết quả thực hiện 

(Lồng ghép với Kế hoạch và 

kết quả kiểm tra CCHC) 

Phòng Nội vụ 

Các ban, phòng 

ngành có liên 

quan; UBND xã, 

phường 

Trong năm 2023 

Cải 

cách 

công 

vụ 

 

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

năm 2023 của thị xã. 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

của UBND thị xã được duyệt. 

- Báo cáo kết quả thực hiện 

Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

 

Trong năm 2023 

 

 

2. Tiếp tục triển khai đánh giá và phân loại 

cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định 

Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Nội vụ 

Các ban, phòng 

ngành; UBND 

xã, phường 

Tháng 12 năm 2023 

Cải 

cách 

tài 

chính 

công 

 

 

1. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với cơ quan hành 

chính nhà nước; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập.. 

Báo cáo kết quả thực hiện. 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Các ban, phòng 

ngành; UBND 

xã, phường 

Trong năm 2023 
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2. Tiếp tục thực hiện các quy định về quản 

lý tài sản công 

 

Báo cáo kết quả thực hiện 

 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

 

Các ban, phòng, 

đơn vị sự nghiệp 

công lập, UBND 

các xã, phường. 

 

Theo thời gian quy 

định 

3. Tổ chức kiểm tra theo phân cấp quản lý 

nhà nước (công tác thu chi ngân sách, 

phòng chống tham nhũng) 

- Kế hoạch thanh tra 

- Kết luận thanh tra 

hanh tra, các ban, 

phòng ngành có liên 

quan 

Các ban, phòng 

ngành có liên 

quan; UBND các 

xã, phường. 

Trong năm 2023 

Xây 

dựng 

và 

phát 

triển 

Chính 

quyền 

điện 

tử, 

Chính 

quyền 

số 

1. Ban hành và triển khai Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan hành chính nhà nước năm 

2023. 

- Kế hoạch của UBND 

- Báo cáo kết quả thực hiện 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin thị xã 

Các ban, phòng 

ngành và UBND 

xã, phường. 

- Theo Kế hoạch 

của UBND tỉnh 

2. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ có liên 

quan theo Nghị quyết số 131/NQ-CP; tình 

hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

Báo cáo kết quả thực hiện. 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin thị xã 

Các ban, phòng 

ngành và UBND 

các xã, phường. 

Hàng quý trong 

năm 2023 

3. Tiếp tục duy trì áp dụng, duy trì, cải hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 tại thị xã và các xã, 

phường 

Báo cáo kết quả thực hiện VP.HĐND và UBND 

Các ban, phòng 

ngành và UBND 

xã, phường. 

Trong năm 2023 

 

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường kết quả phát sinh hồ sơ thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến theo chỉ tiêu được 

giao. Trong đó, chú trọng đề xuất giải pháp 

nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát 

sinh đối với các lĩnh vực cần thiết cho đời 

sống người dân như thủ tục chứng thực 

bản sao điện tử, dịch vụ hành chính công 

thiết yếu 

Báo cáo kết quả thực hiện 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin  

Phòng Tư pháp, 

VP.HĐND và 

UBND, phòng, 

ban, ngành, 

UBND các xã, 

phường 

Thường xuyên 

trong năm 
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Công 

tác chỉ 

đạo 

điều 

hành 

 

 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2023 

- Kế hoạch 

- Báo cáo kết quả thực hiện 
Phòng Nội vụ 

Các ban, phòng 

ngành, UBND 

các xã, phường 

 

-Tháng 01/2023 

-Theo quy định của 

tỉnh 

 

 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 

năm 2023 

- Kế hoạch 

- Báo cáo kết quả (lồng ghép 

với kết quả CCHC) 

Phòng Nội vụ 

Đài truyền thanh; 

Các ban, phòng 

ngành, UBND 

các xã, phường 

 

-Theo Kế hoạch của 

tỉnh 

-Tháng 12/2023 

 

3. Kiểm tra cải cách hành chính và kiểm 

tra công vụ 

- Kế hoạch 

- Báo cáo kết quả (Lồng ghép 

Báo cáo kiểm tra công vụ vào 

Báo cáo cải cách hành chính)  

Phòng Nội vụ 

Các ban, phòng 

ngành có liên 

quan; UBND các 

xã, phường 

 

-Tháng 03/2023 

-Tháng 12/2023 

 

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và Đề án văn 

hóa công vụ 

Báo cáo kết quả thực hiện Phòng Nội vụ 

Các ban, phòng 

ngành có liên 

quan; UBND các 

xã, phường 

Trong năm 2023 

5. Xác định Chỉ số cải cách hành chính của 

Ủy ban nhân dân thị xã và hoàn thành 

thẩm định chấm điểm Chỉ số cải cách hành 

chính cấp xã 

Báo cáo kết quả thực hiện 

(lồng ghép báo cáo kết quả 

thẩm định chấm điểm chỉ số 

cải cách hành chính cấp xã) 

Phòng Nội vụ; các 

ban, phòng ngành có 

liên quan 

Các ban, phòng 

ngành có liên 

quan; UBND các 

xã, phường  

Trong năm 2023 

6. Tiếp tục nâng cao công tác cải cách 

hành chính trên địa bàn thị xã 
Văn bản chỉ đạo 

VP.HĐND và 

UBND; Phòng Nội 

vụ 

Các ban, phòng 

ngành có liên 

quan; UBND các 

xã, phường  

Trong năm 2023 

 
7. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng 

cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 
Báo cáo kết quả thực hiện Phòng TC-KH 

Các ban, phòng 

ngành có liên 

quan; UBND các 

xã, phường 

Trong năm 2023 
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