
Phụ lục  

DANH MỤC NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 

THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 THEO  

KẾ HOẠCH SỐ 2025 NGÀY 08/6/2021 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

(Kèm theo Kế hoạch số  131/KH-UBND ngày 30 / 7 /2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân) 

 

TT Nhiệm vụ 
Thời 

gian 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan theo 

dõi, phối hợp 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai 

đầy đủ, kịp thời và đồng bộ 

các nội dung Quyết định số 

95/QĐ-UBND ngày 

13/01/2021 của UBND 

huyện về ban hành Kế hoạch 

CCHC năm 2021 huyện Hàm 

Tân; giải quyết kịp thời các 

kiến nghị liên quan đến lĩnh 

vực cải cách hành chính 

thuộc chức năng, phạm vi 

quản lý của cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

Phòng 

Nội vụ và các 

phòng, ban có 

liên quan 

2 

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

nhiệm vụ UBND huyện giao 

cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Năm 

2021 

- Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện. 

 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

3 

Chủ động đề xuất cấp có 

thẩm quyền các nhiệm vụ, 

giải pháp để thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ CCHC trên 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của cơ quan, đơn vị, địa 

phương; Hàng năm có ít nhất 

một giải pháp, sáng kiến về 

CCHC của các cơ quan, đơn 

vị và mỗi địa phương có một 

giải pháp, sáng kiến về 

CCHC áp dụng tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

Phòng 

Nội vụ 



2 

 

TT Nhiệm vụ 
Thời 

gian 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan theo 

dõi, phối hợp 

4 

Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, đề xuất xử lý 

nghiêm các hành vi nhũng 

nhiễu, gây khó khăn cho 

người dân và doanh nghiệp 

của cán bộ, công chức, viên 

chức được giao nhiệm vụ giải 

quyết thủ tục hành chính. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

Thanh tra 

huyện; Tổ kiểm 

tra công vụ của 

huyện 

5 

Tổng hợp, đề xuất việc giải 

quyết các khó khăn, vướng 

mắc của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong thực hiện 

cải cách hành chính.  

Năm 

2021 

Phòng 

Nội vụ 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

B. XÂY DỰNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

I. Nhóm nhiệm vụ chung 

1 

Nâng cao chất lượng tham 

mưu, thẩm định ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn huyện. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

 

Phòng 

Tư pháp 

2 

Rà soát, phát hiện và kiến 

nghị có biện pháp khắc phục 

các quy định pháp luật chồng 

chéo, bất cập, không phù hợp 

thực tiễn ở địa phương. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

Phòng 

Tư pháp 

II. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính 

1 

Tổ chức thực hiện đầy đủ, 
kịp thời các nhiệm vụ cải 
cách hành chính, trọng tâm 
là cải cách TTHC được 
UBND huyện giao theo Kế 
hoạch số 08/KH-UBND 

ngày 22/01/2021 về chỉ đạo 
điều hành thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2021. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

- Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện; 

-Phòng Tài 

chính kế hoạch 



3 

 

TT Nhiệm vụ 
Thời 

gian 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan theo 

dõi, phối hợp 

2 

Công khai, minh bạch thủ tục 

hành chính tạo thuận lợi nhất 

cho người dân, doanh nghiệp 

thực hiện và giám sát, kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn. 

Tăng cường kiểm tra việc 

thực hiện thủ tục hành chính 

và kiến nghị sửa đổi những 

quy định về thủ tục hành 

chính gây khó khăn cho 

doanh nghiệp. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện. 

3 

Tham mưu rà soát, đánh giá, 

rút ngắn thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính theo 

Quyết định số 361/QĐ-

UBND ngày 01 /02/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phê duyệt Kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

4 

Tổ chức duy trì thực hiện 

Quyết định số 11/2019/QĐ-

UBND ngày 25/4/2019 của 

UBND tỉnh ban hành quy 

định về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

III. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

1 

Xây dựng và triển khai thực 

hiện Kế hoạch đổi mới, sắp 

xếp và kiện toàn tổ chức các 

cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập theo 

hướng tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả theo Kế 

hoạch số 16-KH/TU ngày 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

 

Phòng 

Nội vụ 



4 

 

TT Nhiệm vụ 
Thời 

gian 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan theo 

dõi, phối hợp 

05/4/2021, Kế hoạch số 82-

KH/TU và Chương trình 

hành động số 43-CTr/TU, 

ngày 30/01/2018 của Tỉnh 

uỷ. 

2 

Tiếp tục rà soát, kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương bảo đảm 

tinh gọn, hoạt động hiệu quả 

và gắn kết chặt chẽ với các 

chính sách tinh giản biên chế. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

 

Phòng 

Nội vụ 

IV. Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

1 

Thực hiện tinh giản biên chế 

và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức theo 

Nghị quyết số 39-NQ/TW 

ngày 17/4/2015 của Ban 

Chấp hành Trung ương; Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 của Chính 

phủ (và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung có liên quan) về 

chính sách tinh giản biên chế  

và Quyết định số 2802/QĐ-

UBND ngày 26/9/2016 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Kế 

hoạch tinh giản biên chế hành 

chính tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2016-2021. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

Phòng 

Nội vụ 

2 

Triển khai thực hiện đầy đủ 

và cử  cán bộ, công chức, 

viên chức và những người 

hoạt động không chuyên 

trách cấp xã tham gia đào tạo, 

bồi dưỡng theo Kế hoạch số 

939/KH-UBND, ngày 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

Phòng 

Nội vụ 



5 

 

TT Nhiệm vụ 
Thời 

gian 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan theo 

dõi, phối hợp 

23/3/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận. 

V. Về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện 

Quyết định số 1313/QĐ-

UBND ngày 19/5/2017 của 

UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

gắn với thực hiện cơ chế tự 

chủ theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP và Nghị 

định số 141/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, 

ban, đơn vị thuộc 

huyện; 

 

Phòng Tài chính 

– Kế hoạch 

VI. Về hiện đại hóa hành chính 

1 

Triển khai các nhiệm vụ theo 

Kế hoạch số 1478/KH-

UBND ngày 03 tháng 5 năm 

2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết số 17/NQ-

CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai 

đoạn 2019 - 2020, định 

hướng đến 2025 trên địa bàn 

tỉnh và Kế hoạch số 314/KH-

UBND ngày 26/01/2021 của 

UBND tỉnh về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà 

nước, phát triển Chính quyền 

số và đảm bảo an toàn thông 

tin mạng tỉnh Bình Thuận 

năm 2021. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

- Phòng Văn hóa 

– Thông tin; 

 

2 

Tổ chức thực hiện đầy đủ 

nhiệm vụ, giải pháp theo  Kế 

hoạch số 3164/KH-UBND 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- Phòng Văn hóa 

– Thông tin; 



6 

 

TT Nhiệm vụ 
Thời 

gian 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan theo 

dõi, phối hợp 

ngày 20/8/2020 của UBND 

tỉnh về “Thực hiện nâng cao 

tần suất sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 và dịch vụ Bưu chính công 

ích trong tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân và 

doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận”. 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

- Văn Phòng 

HĐND&UBND 

huyện. 

3 

Triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 1525/KH-UBND 

ngày 05/5/2021 của UBND 

tỉnh về Kế hoạch số hóa kết 

quả giải quyết thủ tục hành 

chính còn hiệu lực thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý 

của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh theo 

Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ. 

Năm 

2021 

- Các phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

- Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện; 

 

4 

Duy trì thực hiện tốt việc ứng 

dụng công nghệ thông tin 

trong điều hành, xử lý công 

việc thông qua việc sử dụng 

phần mềm quản lý văn bản, 

hồ sơ công việc, hệ thống thư 

điện tử công vụ, chứng thư 

số. 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

- Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện; 

- Phòng Văn hóa 

– Thông tin. 

5 

Duy trì, cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001; tiếp tục 

triển khai xây dựng và 

chuyển đổi sang hệ thống 

quản lý chất lượng TCVN 

ISO 9001:2015 trong hoạt 

Năm 

2021 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn 

- Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện; 

 



7 

 

TT Nhiệm vụ 
Thời 

gian 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan theo 

dõi, phối hợp 

động các cơ quan hành chính 

nhà nước. 

6 

Kiểm tra tình hình xây dựng 

và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 

9001 tại các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. 

Năm 

2021 

- Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện; 

 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

C. CÔNG TÁC KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1 

Thực hiện tốt việc kiểm tra 

công tác cải cách hành chính 

trên địa bàn huyện theo Kế 

hoạch số 16/KH-UBND ngày 

22/02/2021 của UBND 

huyện. 

Năm 

2021 

- Phòng Nội vụ;  

- Văn Phòng 

HĐND&UBND 

huyện. 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

2 

Theo dõi, kiểm tra công tác 

kiểm soát TTHC trên địa bàn 

huyện và tổng hợp đề xuất 

giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc của các cơ quan, 

địa phương và phản ánh kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân 

trong thực hiện thủ tục hành 

chính trên địa bàn huyện. 

Năm 

2021 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện. 

- Các Phòng, ban 

thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

3 

Tổ chức triển khai thực hiện 

công tác thông tin, tuyên 

truyền theo Kế hoạch số 

23/KH-UBND ngày 

25/02/2021 của UBND 

huyện về tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2021 

Năm 

2021 

- Phòng Văn hóa 

– Thông tin; 

- Trung tâm VH-

TT&TT huyện; 

- UBND các xã, 

thị trấn. 

Phòng 

Nội vụ. 
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