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KẾ HOẠCH 

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 theo  

Kế hoạch 2025/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2025/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 theo Quyết 

định số 40/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

Chính phủ; 

Để thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính được giao tại Kế hoạch 

số 2025/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, UBND huyện 

ban hành kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ cải 

cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính. 

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2021 và Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của các sở, ngành và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách 

hành chính năm 2021 của huyện. 

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

theo dõi, phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: Theo phụ lục đính kèm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ có liên 

quan về công tác cải cách hành chính được UBND huyện giao thực hiện trong 

năm 2021; chỉ đạo rà soát triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được 

giao. 
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- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ (lồng ghép trong báo 

cáo cải cách hành chính định kỳ) gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Sở 

Nội vụ. 

2. Phòng Nội vụ 

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm 

vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, kịp thời đề 

xuất Chủ tịch UBND huyện những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết. 

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể tại phần II Kế hoạch 

này 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý theo dõi của cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên các nội dung có liên quan công tác cải cách hành chính năm 2021; 

chủ động kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được UBND huyện giao theo Kế hoạch này. 

- Tổng hợp đề xuất UBND huyện, UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải 

quyết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan công 

tác cải cách hành chính thuộc phạm vi của cơ quan, đơn vị và địa phương mình. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ;  
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các Phòng, ban thuôc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (Ng_05b). 
 

Văn Quý Ngọc 
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