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KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính thành phố Tam Điệp năm 2023 
 

 

Thực hiện Công văn số 557/SNV-CCHC ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ về 

việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Ủy ban nhân dân thành 

phố Tam Điệp ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thể 

chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

của thành phố liên quan đến hoạt động của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát 

triển của thành phố; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tạo 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Cải cách thể chế 

- Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của 

UBND thành phố năm 2023. Trong đó, quy định rõ việc đổi mới và nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, đồng 

bộ, thống nhất, không để nợ đọng, chậm muộn, quy trình xây dựng văn bản theo 

đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây 

dựng, thực hiện các thể chế được ban hành.  

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ 

thống văn bản QPPL; đảm bảo 100% văn bản QPPL được thẩm định đúng tiến 

độ, có chất lượng; 100% văn bản, dự án luật do cơ quan có thẩm quyền ở địa 

phương và Trung ương soạn thảo gửi lấy ý kiến được góp ý đúng thời gian, có 

chất lượng hàng năm. Giúp UBND thành phố tự kiểm tra theo thẩm quyền văn 

bản QPPL của UBND thành phố ban hành. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát VBQPPL năm 

2023 và Kế hoạch rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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- Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Tam 

Điệp năm 2023. Triển khai có trọng tâm, trọng điểm Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó, trọng tâm theo dõi thi hành 

pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách an sinh xã hội, phí, lệ phí. Tăng cường 

hoạt động kiểm tra việc thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố. 

2.2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Nâng cao chất lượng kiểm soát, rà soát, thực hiện các phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, 

đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp như: Đầu tư; đất đai; xây dựng; 

sở hữu nhà ở; thuế; y tế…  

- Tiếp tục rà soát, bổ sung kịp thời quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải 

quyết thủ tục hành chính của thành phố. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính và công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định tại 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. 

- Công khai minh bạch đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính bằng nhiều 

hình thức thiết thực và thích hợp để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp 

thời, dễ hiểu và dễ thực hiện. Công bố kịp thời thủ tục hành chính khi có văn bản 

quy phạm pháp luật mới quy định. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính. 

- Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy trình, 

thủ tục giải quyết thủ tục hành chính và việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính 

của các cơ quan hành chính. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan 

trọng trong việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các quy trình thủ tục hành chính 

của các cấp, các ngành. 

- Thực hiện chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo 

thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được tích hợp, kết nối 

với hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và liên thông với hệ thống thông tin báo 

cáo quốc gia. 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ các mục 

tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 về triển 

khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Kế hoạch số 

138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, 

gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình. 

- Tích hợp, sử dụng hiệu quả hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-59-2012-nd-cp-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-144158.aspx
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2.3. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế 

của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND cấp xã và các đơn 

vị sự nghiệp công lập của thành phố. Rà soát việc thực hiện quy định về cơ cấu số 

lượng lãnh đạo cấp phòng tại cơ quan hành chính. 

- Rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Thực hiện nhiệm vụ phân cấp theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết 

số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, 

lĩnh vực về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức; về quản lý đầu tư, xây dựng; về 

quản lý ngân sách, quản lý lao động, quản lý đất đai, các nội dung quản lý chuyên 

môn thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị. 

2.4. Cải cách chế độ công vụ 

- Xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của lãnh đạo. 

- Đẩy mạnh tinh giản biên chế công chức, viên chức theo đề án vị trí việc 

làm được phê duyệt. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, 

công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức trong cơ quan nhà nước. Siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. Tiếp tục duy trì và thực hiện đầy đủ quy trình quy định về 

bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.  

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ. 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gắn 

đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở vị trí, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch theo 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. 

2.5. Cải cách tài chính công 

- Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công 

lập theo hướng giao tăng mức tự chủ cho các đơn vị. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính, đặc 

biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó từng bước giảm dần tỷ trọng chi 

thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển; Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, tinh 

giản bộ máy, biên chế, đảm bảo thực hiện các chính sách về thuế, thu nhập, tiền 
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lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo đúng các quy định hiện hành. 

Thực hiện công khai, minh bạch ngân sách nhà nước, công khai quản lý, sử dụng 

tài sản, công khai các quỹ tài chính do nhà nước quản lý theo đúng quy định.  

- Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các 

đơn vị, ngân sách cấp dưới; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước 

theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch và theo dõi 

phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thu ngân sách hàng tháng, dự báo tình hình sản 

xuất kinh doanh và những yếu tố tác động; chỉ rõ những nguồn thu, đơn vị, địa bàn 

thu thấp và tiềm năng, xác định rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra giải pháp điều 

hành thu phù hợp, báo cáo UBND thành phố. 

- Thực hiện xã hội hóa trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, dân số - kế hoạch hóa 

gia đình, thể dục, thể thao. 

- Nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về tài chính, ngân sách (nếu có).  

2.6. Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch Phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi 

số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023. Tiếp tục cụ thể hóa việc thực 

hiện các nội dung tại Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh. 

Thực hiện thành công Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/7/2021 về triển khai 

thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền số cấp huyện” trên địa bàn thành phố 

Tam Điệp. 

- Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng và 

trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; ứng dụng chứng thư số, chữ ký số, 

hòm thư công vụ trong trao đổi và xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức. 

Đẩy mạnh công tác tập huấn ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc các phòng, đơn vị và cán bộ công chức cấp xã nhằm triển khai có chất 

lượng, hiệu quả các mục tiêu xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền số cấp huyện” 

trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn 

thành phố; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh nâng cấp Trang thông tin 

điện tử thành phố; theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động của Trang thông tin 

điện tử các xã, phường.  

- Tăng cường công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các phòng, đơn vị 

trực thuộc UBND thành phố. Thường xuyên rà soát, cập nhật hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo quá trình vận hành 

hệ thống xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động triển khai. Chỉ đạo 
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UBND các phường, xã triển khai duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động thực tế tại đơn vị. 

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

- UBND thành phố chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã xây dựng Kế hoạch cải cách hành 

chính thành phố năm 2023 và chỉ đạo UBND các phường, xã xây dựng và ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của đơn vị. 

- UBND thành phố xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo triển khai việc kiểm tra công 

tác cải cách hành chính năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã.  

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền 

thanh xây dựng tin, bài, chuyên đề tuyên truyền các nội dung về công tác cải cách 

hành chính trên địa bàn thành phố qua trang thông tin điện tử và hệ thống truyền 

thanh của thành phố. 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị, UBND phường, xã chủ động xây dựng các 

nội dung về cải cách hành chính có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý phục vụ công tác 

tuyên truyền và lồng ghép truyên truyền trong các hội nghị giao ban chuyên đề. 

- Triển khai thực hiện tốt việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với 

các cơ quan hành chính. Đổi mới phương thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính và các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo 

hướng nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả. 

- Mạnh dạn xây dựng và áp dụng các sáng kiến, mô hình hay về cải cách 

hành chính vào hoạt động của cơ quan. Gắn cải cách hành chính với thi đua khen 

thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, những sáng 

kiến mới có hiệu quả. Đồng thời phán ánh trung thực các tập thể, cá nhân thực hiện 

chậm trễ, hiệu quả kém, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiều, gây phiền hà cho tổ 

chức, công dân. 

- Triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm đánh giá thực 

chất, khách quan, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiến 

hành các biện pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. 

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

Nhiệm vụ, hoạt động, kết quả, sản phẩm cụ thể của kế hoạch theo Phụ lục chi 

tiết đính kèm Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị và UBND các xã, phường 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các 

xã, phường nghiêm túc thực hiện những nội dung ở phần II Kế hoạch này. Đồng 

thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 28/KH-

BCSĐ ngày 11/4/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình về tiếp tục 
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thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về cải cách hành chính, nâng cao hiệu 

lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, 

thành phố năm 2023. 

- Căn cứ Kế hoạch này tổ chức xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình và tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 

hàng năm báo cáo UBND thành phố vào ngày 15 của tháng cuối quý (qua phòng 

Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Tiếp tục chỉ đạo 

nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với rà soát, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất loại bỏ thủ tục không hợp lý. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ 

CCHC tại cơ quan, đơn vị và địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những 

thiếu sót trong quá trình thực hiện. 

- Thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau chấm điểm 

cải cách hành chính năm 2022 đúng thời gian quy định.  

- Cá nhân được phân công phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót trong thực 

hiện nhiệm vụ và trong kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác CCHC. 

2. Đối với Văn phòng HĐND - UBND thành phố; các phòng: Nội vụ, Tư 

pháp, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Truyền thanh 

2.1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của thành phố tham 

mưu triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và nhiệm vụ xây dựng Chính 

quyền số; 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên rà soát, cập 

nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố; 

- Đảm bảo cơ sở, vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình 

thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền;  

- Phối hợp với phòng Nội vụ và các phòng, ban chuyên môn liên quan kiểm 

tra công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính thường xuyên, đột xuất. 

2.2. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND thành phố 

xây dựng, triển khai hiệu quả Kế hoạch CCHC của thành phố năm 2023; 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của thành phố tham mưu 

triển khai nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy và nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ; 
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- Tham mưu cho UBND thành phố kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện kế 

hoạch; xây dựng báo cáo về CCHC theo định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm 

hoặc đột xuất; 

- Kết hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí phục vụ 

công tác CCHC năm 2023. 

2.3. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ về cải cách thể chế; 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban chuyên môn liên quan kiểm 

tra công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính thường xuyên, đột xuất. 

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ về cải cách tài chính công với các nhiệm vụ trong kế hoạch đề ra; 

- Đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác CCHC năm 2023; 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban chuyên môn liên quan kiểm 

tra công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính thường xuyên, đột xuất; 

- Thực hiện hiệu quả phần mềm phục vụ chuyên môn như: kế toán hành 

chính sự nghiệp; quản lý tài chính; hệ thống Tamis; dịch vụ công kho bạc. 

2.5. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; 

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND các phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

- Định kỳ báo cáo kết quả việc duy trì chính sách mục tiêu chất lượng của hệ 

thống và kiến nghị các giải pháp hoạt động của hệ thống. 

2.6. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Chủ trì, tham mưu cho UBND thành phố thực hiện thành công Kế hoạch số 

101/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố về việc triển khai thí điểm 

xây dựng mô hình “Chính quyền số cấp huyện” trên địa bàn thành phố Tam Điệp. 

- Tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách 

hành chính năm 2023; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 

trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm một cửa liên thông theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện 

tốt các quy định về tiếp nhận và trả kết quả; 
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- Hoàn thiện và cập nhật thường xuyên các thông tin, quy định, quy trình về 

các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của thành phố; 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng chuyên môn có liên quan kiểm tra 

công tác CCHC, kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất. 

2.7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

- Tham mưu, triển khai kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023;  

- Tiếp tục bổ sung nội dung, xây dựng hoàn thiện chuyên trang về cải cách 

hành chính, thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các thông tin, quy định, quy trình 

về các thủ tục hành chính. Đăng tải các tin, bài, văn bản về CCHC, thiết kế băng 

rôn, panô, tranh cổ động tuyên truyền CCHC; 

- Chủ động phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan kịp thời 

cập nhật tin tức về công tác cải cách hành chính hàng ngày trên Đài Truyền thanh 

thành phố. 

3. Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

năm 2023 của UBND thành phố Tam Điệp: 

- Tổng kinh phí: 390.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu, một 

trăm bốn mươi nghìn đồng). 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố. 

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp trân trọng báo cáo Kế hoạch Cải cách 

hành chính năm 2023 để Sở Nội vụ tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;   
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 



 

Phụ lục: 

DỰ KIẾN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số              /KH-UBND ngày         tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Tam Điệp) 

 

 

Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi 

chú 

I. Cải cách 

thể chế 

1. Xây dựng và ban 

hành văn bản QPPL 

phục vụ hoạt động chỉ 

đạo và điều hành của 

HĐND, UBND thành 

phố 

1.1. Kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản QPPL 

phục vụ hoạt động chỉ đạo và điều hành của HĐND, 

UBND thành phố. 

Phòng Tư pháp  

Các phòng, 

đơn vị có 

liên quan 

 

Quý I 
 

1.2. Báo cáo kết quả việc xây dựng xây dựng và 

ban hành văn bản QPPL phục vụ hoạt động chỉ 

đạo và điều hành của HĐND, UBND thành phố. 

Quý IV  

2. Theo dõi thi hành 

pháp luật 

2.1. Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, xử lý vi 

phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

liên quan 

Quý I  

2.2. Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến các quy 

định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công 

tác theo dõi thi hành pháp luật 

Quý IV  

2.3. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp 

luật 

Theo kỳ 

báo cáo 
 

2.4. Báo cáo xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật Quý IV  

3. Kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật 

3.1. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

liên quan 

Theo kỳ 

báo cáo 
 

3.2. Báo cáo kết quả xử lý các vấn đề phát hiện qua 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Theo kế 

hoạch 
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II. Cải cách 

thủ tục 

hành chính 

1. Xây dựng và triển 

khai Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính 

1.1. Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 

2022 Văn phòng 

HĐND-UBND 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

liên quan 

Cuối 

tháng 

12/2022 

 

1.2. Tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC trên tất cả 

các lĩnh vực 

Quí II, III/ 

năm 2023 
 

2. Xây dựng và triển 

khai kế hoạch rà soát, 

đánh giá TTHC 

2.1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC 
Văn phòng 

HĐND-UBND 

Các cơ quan 

có TTHC 

được rà soát 

Quý I/ 

2023 
 

2.2. Tổ chức rà soát, đánh giá TTHC trên từng lĩnh 

vực cụ thể 

Quý II, 

III/2023 
 

3. Niêm yết, bổ sung 

niêm yết công khai 

các TTHC đã được 

công bố theo quy định 

3.1. Bảng niêm yết tại thành phố UBND thành phố 

Văn phòng 

HĐND-

UBND  

Thường 

xuyên 
 

3.2. Bảng niêm yết tại phường, xã 
UBND phường, 

xã 

Văn phòng 

UBND các 

phường, xã 

Thường 

xuyên 
 

III. Cải 

cách tổ 

chức bộ 

máy 

1. Rà soát chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức, biên 

chế của cơ quan, đơn 

vị 

1.1 Quyết định quy định mới hoặc sửa đổi, bổ 

sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, 

tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành 

phố 

Phòng  

Nội vụ 

  

Các 

cơ quan 

chuyên 

môn, đơn vị 

thuộc 

UBND 

thành phố 

Khi có văn 

bản quy 

định, 

hướng dẫn 

của Trung 

ương và 

của tỉnh 

 

1.2 Báo cáo việc quản lý sử dụng biên chế hành 

chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị thuộc UBND thành phố 

Quý 

II/2023 
 

2. Kiểm tra tình hình 

tổ chức và hoạt động 

của một số phòng, 

đơn vị 

2.1. Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt 

động của một phòng, đơn vị; Thông báo, kết luận 

kết quả kiểm tra đối với đơn vị được kiểm tra 

 
Các cơ quan 

có liên quan  

Quý II, 

III năm  

2023 
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III. Cải 

cách tổ 

chức bộ 

máy (tiếp 

theo) 

3. Thực hiện Đề án vị 

trí việc làm trong các 

cơ quan, đơn vị theo 

quy định 

Bố trí công chức, viên chức theo Đề án được phê 

duyệt 
Phòng  

Nội vụ  

 

Các cơ 

quan, đơn vị 

thuộc 

UBND 

thành phố 

và các hội 

được giao 

biên chế 

Trong 

năm 2023 

 

4. Thực hiện nhiệm 

vụ phân cấp theo quy 

định của Chính phủ 

và của tỉnh 

Thực hiện đúng phân cấp hiện hành  

IV. Cải 

cách chế độ 

công vụ 

1. Đổi mới công tác 

quản lý cán bộ, công 

chức 

1.1. Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự 

nghiệp năm 2023 

Phòng 

Nội vụ 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

UBND 

thành phố 

Quý 

II/2023 
 

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế 

năm 2023 

Quý 

III/2023 
 

1.3. Báo cáo thực hiện quy định về cơ cấu, số 

lượng, tiêu chuẩn lãnh đạo 

Quý 

III/2023 
 

1.4. Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức năm 2023 
 

Quý 

IV/2023 
 

2. Thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực, 

trình độ chuyên môn, 

phẩm chất đạo đức của 

cán bộ, công chức, viên 

chức 

2.1. Xây dựng kế hoạch về đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2024 

Phòng 

Nội vụ 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

UBND 

thành phố 

Quý 

II/2023 
 

2.2. Cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp do Sở Nội vụ 

và các đơn vị tổ chức 

Thường 

xuyên 
 

2.3. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2023 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

UBND 

thành phố 

Quý 

IV/2023 
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V. Cải cách 

tài chính 

công 

1. Thực hiện Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP 

quy định chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ 

quan nhà nước và Nghị 

định số 117/2010/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Nghị 

định số 130/2005/NĐ-

CP 

Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ; Quy chế 

chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công 

Phòng Tài chính 

– Kế hoạch 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

UBND 

thành phố 

Tháng 

1,2/2023 
 

2. Thực hiện Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP quy 

định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ; Quy chế 

chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công 

Phòng Tài chính 

– Kế hoạch 

Các đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

Tháng 

1,2/2023 
 

3. Thực hiện công khai, 

minh bạch ngân sách 

thành phố theo Thông 

tư số 343/2016/TT-

BTC 

Văn bản công khai ngân sách 
Phòng Tài chính 

– Kế hoạch 

Các đơn vị 

dự toán 
Năm 2023  

4. Thực hiện công 

khai, minh bạch ngân 

sách, công khai quản 

lý, sử dụng tài sản 

công của đơn vị trực 

tiếp quản lý, sử dụng 

ngân sách, tài sản. 

Văn bản công khai ngân sách 

Các đơn vị sử 

dụng ngân sách 

và được giao 

quản lý, sử dụng 

tài sản 

Phòng Tài 

chính-Kế 

hoạch 
Năm 2023  

5. Thực hiện công 

khai, minh bạch các 

quỹ có nguồn từ ngân 

sách nhà nước và các 

Văn bản công khai quỹ 
Đơn vị được giao 

quản lý quỹ 

Phòng Tài 

chính-Kế 

hoạch 
Năm 2023  
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quỹ có nguồn từ các 

khoản đóng góp của 

nhân dân 

V. Cải cách 

tài chính 

công (tiếp 

theo) 

6. Đánh giá cụ thể kết 

quả thu ngân sách 

hàng tháng, dự báo 

tình hình sản xuất 

kinh doanh và những 

yếu tố tác động 

Báo cáo thu ngân sách hàng tháng; Báo cáo đăng 

ký kinh doanh 

Phòng Tài chính - 

KH 

Chi cục thuế 

khu vực 

Tam Điệp - 

Yên Mô 

Năm 2023  

7. Quản lý chặt chẽ 

các khoản chi ngân 

sách nhà nước theo 

đúng dự toán được 

giao, giải ngân vốn 

trong phạm vi kế 

hoạch 

Báo cáo chi ngân sách hàng tháng 
Phòng Tài chính - 

KH 

Kho bạc nhà 

nước thành 

phố Tam 

Điệp 

Năm 2023  

8. Thực hiện các kiến 

nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính, 

ngân sách 

Báo cáo khắc phục (nếu có) 
Phòng Tài chính - 

KH 

Các đơn vị 

có liên quan 
Năm 2023  

VI. Xây 

dựng Chính 

quyền điện 

tử, Chính 

quyền số 

1. Xây dựng Kế hoạch 

phát triển Chính quyền 

điện tử, chuyển đổi số 

và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng 

 

1.1. Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

năm 2023 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

Quý 

I/2023 
 

1.2. Báo cáo kết quả rà soát, khảo sát hạ tầng thông 

tin thành phố phục vụ phát triển chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số 

Thường 

xuyên 
 

1.3. Báo cáo kết quả phát triển Chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

năm 2023 

Quý 

IV/2023 
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VI. Xây 

dựng Chính 

quyền điện 

tử, Chính 

quyền số 

(tiếp theo) 

2. Đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ ứng dụng 

CNTT phục vụ phát 

triển Chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số và 

bảo đảm an toàn thông 

tin mạng  

2.1. Rà soát, khảo sát, đánh giá nhu cầu; đăng ký, 

triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin  

Phòng Văn hóa 

và Thông tin; 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND tp 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc, 

UBND các 

phường, xã 

Thường 

xuyên 
 

2.2. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CNTT năm 

2023 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

Quý 

IV/2023 
 

3. Rà soát cấp bổ 

sung Chứng thư số, 

chữ ký số; thư công 

vụ cho cơ quan, đơn 

vị, cá nhân 

3.1. Văn bản rà soát, đăng ký nhu cầu cấp mới, 

sửa đổi thông tin Chứng thư số, chữ ký số, thư 

công vụ cơ quan, cá nhân  Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc, 

UBND các 

phường, xã 

Thường 

xuyên  
 

3.2. Cài đặt hệ thống, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp 

vụ sử dụng Chứng thư số, chữ ký số, thư công 

vụ. 

Thường 

xuyên  
 

4. Hiệu chỉnh Trang 

thông tin điện tử 

thành phố và Trang 

thông tin điện tử các 

phường, xã. 

 

4.1. Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động Trang 

thông tin điện tử thành phố và các phường, xã. Phòng Văn hóa 

và Thông tin; 

UBND các 

phường, xã 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị có 

liên quan; 

VNPT Ninh 

Bình 

Thường 

xuyên  
 

4.2. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đăng tải 

thông tin; xây dựng tin, bài đăng tải lên các 

Trang thông tin điện tử.  

Thường 

xuyên  
 

5. Tiếp tục triển khai 

nội dung Kế hoạch thí 

điểm xây dựng mô 

hình “Chính quyền số 

cấp huyện” trên địa bàn 

thành phố 

5.1. Kiểm tra, đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp trong kế hoạch xây dựng mô hình 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin; 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 

phố 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

liên quan; 

UBND các 

phường, xã 

Thường 

xuyên 
 

5.2. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ xây dựng mô hình 

Thường 

xuyên 
 

VII. Công 

tác chỉ đạo, 

điều hành 

cải cách 

hành chính 

1. Kiểm tra công tác 

CCHC 

1.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát 
Phòng 

Nội vụ 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

Quý 

III/2023 
 

1.2. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát 
Quý 

III/2023 
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1.3. Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát 

Phòng 

Nội vụ 

Quý 

III/2023 
 

1.4. Báo cáo khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm 

tra… 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

được kiểm 

tra 

Quý 

IV/2023 
 

2. Tổ chức tuyên 

truyền các nội dung 

về CCHC 

2.1. Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 
Phòng  

Văn hóa và 

Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa-Thể 

thao và Truyền 

thanh 

Phòng Nội 

vụ 

Quý 

I/2023 
 

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền năm 2023... 

Quý 

II/2023 
 

3. Triển khai đánh 

giá, chấm điểm để xác 

định Chỉ số CCHC 

của các xã, phường 

3.1. Hướng dẫn các xã, phường tự đánh giá, chấm 

điểm Chỉ số CCHC năm 2022 

Phòng 

Nội vụ 

UBND các 

xã, phường 

Quý I; 

II/2023 
 

3.2. Quyết định công bố kết quả xếp hạng Chỉ số  

CCHC của UBND các xã, phường năm 2022 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

 

 

Quý  

II/2023 
 

3.3. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định 

Chỉ số CCHC các xã, phường năm 2022 

Quý 

II/2023 
 

4. Triển khai tự đánh 

giá, chấm điểm để xác 

định Chỉ số CCHC 

của thành phố 

4.1. Hướng dẫn các phòng, ban tự đánh giá, chấm 

điểm Chỉ số CCHC năm 2022 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

Quý  

II/2023 
 

4.2. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác 

định chỉ số CCHC thành phố năm 2022 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc 

Quý 

II/2023 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI CHO CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số            /KH-UBND ngày       tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Tam Điệp) 

 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

công tác cải cách hành chính Nhà nước; 

- Thông tư  số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, 

duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

- Văn bản số 4802/BTC-HCSN ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển 

khai đề án văn hóa công vụ. 

- Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí; chế độ chi tổ chức hội 

nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình. 

- Các văn bản quy định khác có liên quan. 

2. Dự toán kinh phí 

STT 

 

Nội dung 

 

Đơn vị thực 

hiện 

Kinh phí dự toán Nguồn ngân sách 

Đơn vị định 

 mức chi 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

thàh phố 

1 Công tác chỉ đạo điều hành 

Phòng Nội vụ 

Cả năm   62.500.000  x 

1.1 Văn phòng phẩm, photo tài liệu… Cả năm  10.000.000 10.000.000  x 

1.2 Điều tra xã hội học Cả năm   10.000.000  x 

1.3 
Hội nghị triển khai, tập huấn, tuyên truyền 

về CCHC Hội nghị 04 4.000.000 16.000.000  
x 

1.4 Kiểm tra công vụ và thực thi nhiệm vụ Cuộc 48 500.000 24.000.000  x 
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1.5 
Kiểm tra cải cách hành chính, xây dựng 

chính quyền và văn thư lưu trữ 
Phòng Nội vụ Cuộc 5 500.000 2.500.000  x 

2 Công tác cải cách thể chế  Cả năm   43.000.000  x 

2.1 
Xây dựng và ban hành văn bản QPPL phục 

vụ hoạt động chỉ đạo và điều hành của 

HĐND, UBND thành phố 
Phòng Tư pháp  

  

10.000.000 

  

2.2 Theo dõi thi hành pháp luật 23.000.000   

2.3 
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 
10.000.000 

  

3 Công tác cải cách thủ tục hành chính  
   284.640.000   

3.1 Photo tài liệu niêm yết công khai TTHC 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Bộ 14 200.000 2.800.000  x 

3.2 
Phụ cấp cho cán bộ đầu mối Kiểm soát 

TTHC (3 người x 22 ngày x 12 tháng) 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

 792 20.000 15.840.000  x 

3.3 
Phụ cấp một cửa (13 người x 12 tháng x 

1.000.000đồng/tháng) Trung tâm Một 

cửa liên thông 

thành phố 

   156.000.000  x 

3.4 
Phụ cấp làm thêm giờ tại Trung tâm Một 

cửa liên thông thành phố 
   110.000.000   

 TỔNG CỘNG:     390.140.000   

Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng./. 
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