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KẾ HOẠCH 

Phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong 

công tác cải cách hành chính của huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, 

chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; Công văn số 1728/SNV-CCHC ngày 26/8/2021 của Sở Nội vụ về 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của 

UBND tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 về việc thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân xây dựng Kế hoạch phát động tìm kiếm 

giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn 

huyện cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn huyện Hàm Tân để tạo ra nhiều giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết 

thực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

- Lựa chọn được các giải pháp sáng tạo, hiệu quả thiết thực nhằm nhân rộng 

trong huyện góp phần thực hiện việc đơn giải hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi 

cho nhân dân, tổ chức. 

- Nhằm kịp thời động viên, khích lệ, tuyên dương các tập thể, cá nhân có 

sáng kiến thiết thực phục vụ công tác cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu 

- Các sáng kiến, ý tưởng có tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả cao và có 

thể áp dụng ngay vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Các phòng, ban thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai phát 

động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính xem đây 

là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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II. NỘI DUNG YÊU CẦU, HÌNH THỨC, THỜI GIAN. 

1. Nội dung yêu cầu:  

Các giải pháp, sáng kiến áp dụng trong các lĩnh vực trong quản lý nhà nước 

về công việc chuyên môn tại các phòng, ban thuộc huyện và UBND các xã, thị 

trấn. Cụ thể:  

- Các sáng kiến nhằm đơn giản hoá bộ thủ tục hành chính đang thực hiện 

tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc 

sửa đổi, bổ sung về các thủ tục hành chính còn chồng chéo, không còn phù hợp). 

- Các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp ứng dụng CNTT vào công tác chuyên 

môn của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (giảm quy trình, kết hợp, đơn giản hoá 

các thao tác, quy trình giải quyết công việc).  

- Các sáng kiến trong công tác chuyên môn phục vụ công tác quản lý và 

cung cấp các dịch vụ công của các đơn vị thuộc huyện.  

- Các sáng kiến, quy trình trong công tác thi đua khen thưởng, tổ chức cán 

bộ, đào tạo, thực thi công vụ. 

2. Đối tượng phát động tham gia tìm kiếm giải pháp, sáng kiến:  

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc, công tác 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trong huyện. 

3. Nội dung giải pháp, sáng kiến: Gồm có 2 phần. 

a) Phần thứ nhất: Trình bày hiểu biết về nhiệm vụ cải cách hành 

chính nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

b) Phần thứ hai: Trình bày giải pháp để xử lý các vướng mắc, hạn chế cụ 

thể trong thực hiện cải cách hành chính hiện nay (của đơn vị, của địa phương) 

hoặc trình bày giải pháp giải quyết một vấn đề nào đó trong cải cách hành chính 

hiện nay. 

- Các giải pháp phải đảm bảo được tính mới, tính sáng tạo, có hiệu quả 

thiết thực và có thể áp dụng ngay vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các giải 

pháp có thể giải quyết một trong các nội dung sau: 

+ Cải cách thể chế. 

+ Cải cách thủ tục hành chính. 

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

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

+ Cải cách tài chính công. 

+ Hiện đại hóa hành chính.  

4. Thời gian gửi sáng kiến, giải pháp 
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- Các giải pháp, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính (gửi bằng văn 

bản giấy có đóng thành tập và file mềm) gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) 

địa chỉ emai: phongnv@hamtan.binhthuan.gov.vn để tổng hợp. 

- Thời gian tiếp nhận giải pháp, sáng kiến bắt đầu từ ngày 25/10 đến hết 

ngày 10/11/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

Phối hợp triển khai phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện 

công tác Cải cách hành chính theo Kế hoạch này đến cán bộ, công chức thuộc tổ 

chức mình và Mặt trận, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội cấp xã. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn 

- Triển khai phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công 

tác Cải cách hành chính theo Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

- Giao các Phòng, ban thuộc huyện triển khai, phối hợp tìm kiếm ít nhất 01 

giải pháp, sáng kiến thuộc huyện (gợi ý sáng kiến cấp huyện như: Sáng kiến triển 

khai thực hiện có hiệu quả mô hình thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

(Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Bộ phận Một cửa huyện); sáng kiến, giải 

pháp thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách 

hành chính (Phòng Văn hóa – Thông tin huyện)…). 

- Giao UBND các xã, thị trấn mỗi đơn vị có ít nhất 01 giải pháp, sáng kiến. 

3. Phòng Nội vụ huyện 

Theo dõi việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

tổng hợp giải pháp, sáng kiến tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xem 

xét công nhận sáng kiến, giải pháp trong công tác Cải cách hành chính trên địa 

bàn huyện.  

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh các vấn đề vướng mắc đề nghị 

các phòng, ban thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn phản ánh kịp thời về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ;     
- TT Huyện ủy;                                                                  

- TT HĐND huyện; 

- Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;                                                                       

- UBND các xã, thị trấn;                                                                                                                          

- Lưu: VT, NV (Ng - 30b).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Văn  Quý Ngọc 

 


		2021-09-24T10:39:00+0700
	Việt Nam
	Văn Qúy Ngọc<ngocvq@hamtan.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-24T10:39:05+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân<hamtan@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




