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KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính năm 2023 của Văn phòng  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận  
 

Thực hiện Kế hoạch số 4344/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của 

tỉnh Bình Thuận; Văn phòng  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Cải cách thể chế 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh trong công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình các văn bản 

quy phạm pháp luật để triển khai các quy định của Trung ương. Không để xảy 

ra tình trạng xin lùi thời hạn trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật do 

nguyên nhân chủ quan. 

- Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 thông 

qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục. 

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý của cơ quan. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật và 

triển khai, thực hiện kế hoạch rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2023 của tỉnh. 

- Thường xuyên tham mưu công bố và kịp thời cập nhật danh mục thủ 

tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trên các 

lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh vào hệ thống CSDL quốc gia về thủ tục 

hành chính kịp thời, đầy đủ, chính xác. 
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- Thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý theo quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 

15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; có giải pháp giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ. 

 - Nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ 

hẹn. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ thủ tục 

hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng 

của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 

1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. 

- Tham mưu triển khai tối thiểu 80% TTHC của cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (một phần, toàn 

trình). Trong số đó, ít nhất 90% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt tối thiểu 35%. 

- Tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết 

quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục 

hành chính.  

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm 

việc của công chức tại Bộ phận một cửa; xây dựng hình ảnh đội ngũ công 

chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình 

phục vụ nhân dân. 

- Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công 

theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg 

ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

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

- Xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022 – 

2026. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 
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một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà 

nước bảo đảm chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2026. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 

2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 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. 

 - Tham mưu tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa tại Văn phòng UBND 

tỉnh sớm và đúng hạn đạt 99%. Phục vụ tốt các tổ chức, cá nhân đến giao 

dịch, giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng đạt trên 99%. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Xây dựng và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Trung tâm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Cải cách tài chính công 

Thực hiện giao dự toán năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc.  

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành của tỉnh 

để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước 

nhằm tổng hợp thông tin vào kho dữ liệu chung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra 

quyết định chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp và hỗ trợ đánh giá hiệu quả nhiệm vụ được giao.  

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu triển khai 

hoàn thành dự án “Đầu tư mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 

của tỉnh đến cấp xã”; hoàn thành việc cài đặt Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành của tỉnh và tiếp tục phát triển, hoàn thiện các tính năng phần mềm 

phù hợp với yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và nhu 

cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, triển khai các giải pháp kỹ 

thuật, tối ưu hạ tầng thiết bị CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống.  

- Tiếp tục áp dụng tốt hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành trong giải quyết công việc từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã để nâng cao 

tỷ lệ hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng. 
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- Xây dựng Kế hoạch và tiếp tục duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO có hiệu quả. Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần 

mềm phục vụ đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC. 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành, gắn với đẩy mạnh tham mưu, tổng 

hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính. 

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tự kiểm tra và 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan.  

- Kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh 

giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan. 

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá xếp loại chỉ số 

Par Index, PaPi năm 2022 của tỉnh. 

-  Tiếp tục hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 

tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

- Đưa tin, bài về cải cách hành chính trên chuyên mục cải cách hành 

chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Văn 

phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức đôn đốc, nhắc nhở công 

chức, viên chức trong việc tham mưu giải quyết công việc, đặc biệt là đối với 

các hồ sơ một cửa, hồ sơ giải quyết theo quy trình ISO nhằm đảm bảo hoàn 

thành Mục tiêu chất lượng năm 2023 đã đề ra. 

2. Phòng Hành chính - Tổ chức chủ động tham mưu Lãnh đạo Văn 

phòng chỉ đạo triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả cho cơ quan chức 

năng theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Sở Nội vụ;  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Chánh, PVP UBND tỉnh; 

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc VP;      

- Lưu: VT, HCTC, Nga.  

                             

                                                         

 Nguyễn Đức Hải Tùng 
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