
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                      

 Số: 12914/QĐ-UBND                            Tam Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2016 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2017 của huyện Tam Bình 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-UBND, ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh 

Vĩnh Long; 

Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tam Bình về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-

2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2017 của huyện Tam Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ 

trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                      

KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính huyện Tam Bình năm 2017 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:12914/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình) 

 

Số 

TT 
Nội dung và kết quả 

Cơ quan  

thực hiện 

Cơ quan 

 phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

A CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1 
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2017 của huyện 
Phòng Nội vụ 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 

Tháng 

12/2016 

2 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2017 chú trọng các nội dung: 

- Văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công 

chức đối với người dân và doanh nghiệp. 

- Quyền lợi và trách nhiệm của người dân, tổ 

chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông theo hướng hiện đại. 

Phòng Văn 

hóa-Thông tin 

Các cơ quan liên 

quan, Đài truyền 

thanh huyện, các ban, 

ngành huyện, UBND 

xã -TT. 

Tháng 

12/2016 

3 
Ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành 

chính năm 2017 
Phòng Nội vụ 

VP HĐND- UBND 

huyện, các ban ngành 

huyện, UBND xã-TT. 

Tháng 

12/2016 

4 
Tập huấn công tác cải cách hành chính chính 

năm 2017 
Phòng Nội vụ 

Các ban, ngành huyện 

và UBND xã-TT 

Quý II 

năm 2017 

5 
Gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính với công tác thi đua khen thưởng 
Phòng Nội vụ 

Các ban, ngành huyện 

và UBND xã-TT 
Năm 2017 

B NỘI DUNG CỤ THỂ 

I CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

1 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong 

năm của huyện theo danh mục đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Các ban, 

ngành huyện, 

UBND xã-

TT. 

VP HĐND-UBND 

huyện 

Tháng 

12/2016 

2 
Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật của huyện 

Phòng Tư 

pháp 

Các ban, ngành 

huyện, UBND xã-TT. 

Tháng 

12/2016 

3 

Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa 

bàn huyện. 

Phòng Tư 

pháp 

Các ban, ngành 

huyện, UBND xã-TT. 

Tháng 

12/2016 

4 

Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên 

địa bàn huyện 

Phòng Tư 

pháp 

Các ban, ngành 

huyện, UBND xã-TT. 
Năm 2017 
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II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện. 

Phòng Tư 

pháp 

Văn phòng UBND 

huyện và các ban 

ngành huyện. 

Tháng 

12/2016 

2 

Công khai thủ tục hành chính: 100% các ban 

ngành huyện và UBND cấp xã -TT công khai 

đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính tại 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Các ban 

ngành 

huyện và 

UBND cấp 

xã-TT 

Phòng Tư pháp 

Thường 

xuyên trong  

năm 2017 

3 
Cập nhật, công bố thủ tục hành chính theo 

quy định của Chính phủ 

Các ngành 

huyện 
Phòng Tư pháp 

Thường 

xuyên trong 

năm 2017 

4 
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính 
Sở Tư pháp 

Các ban ngành huyện, 

UBND cấp xã -TT và 

các tổ chức, cá nhân có 

liên quan 

Thường 

xuyên trong 

năm 2017 

5 
Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính 

Phòng Tư 

pháp 

 

Các ban ngành huyện 

và UBND cấp xã-TT 
Năm 2017 

III CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1 
Kiện toàn tổ chức bộ máy của các ban, ngành 

huyện theo quy định hiện hành 
Phòng Nội vụ 

Các ban, ngành 

huyện. 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2017 

2 
Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan chuyên môn huyện 
Phòng Nội vụ 

Các ban, ngành 

huyện. 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2017 

3 

- Thực hiện việc phân cấp quản lý theo quy 

định. 

- Kiểm tra việc thực hiện việc phân cấp quản 

lý theo quy định. 

Các ban 

ngành huyện 
UBND xã-TT. Năm 2017 

IV XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

1 

Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị 

trí việc làm:  

- 100% cơ quan hành chính huyện có cơ cấu 

công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. 

- 100% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

huyện có cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm 

được phê duyệt. 

Phòng Nội 

vụ. 
Các ban ngành huyện. 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2017 
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2 

Tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức viên 

chức: 

- 100% cơ quan hành chính huyện và xã-TT 

thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công 

chức. 

- 100% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, 

thuộc huyện thực hiện đúng quy định về tuyển 

dụng viên chức. 

Phòng Nội vụ 
Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT. 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2017 

3 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức: Ban 

hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức 

Phòng Nội vụ 

VP HĐND- UBND 

huyện, các ban ngành 

huyện, UBND xã-TT. 

Tháng 

12/2016 

4 

Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công 

chức: 

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 

theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP. 

- Thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc 

cạnh tranh theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Phối hợp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

PhòngNội vụ 
Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT 
Năm 2017 

5 
Phối hợp thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức theo thẩm quyền 
Phòng Nội vụ 

Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT 
Năm 2017 

6 
Tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giảm biên 

chế 
Phòng Nội vụ 

Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT 
Năm 2017 

7 

Cán bộ, công chức cấp xã: 

- Trên 80% cán bộ cấp xã đạt chuẩn chuyên 

môn; 

- Trên 80% công chức cấp xã đạt chuẩn 

chuyên môn; 

- Trên 70% cán bộ, công chức cấp xã được 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm. 

Phòng Nội vụ UBND cấp xã -TT Năm 2017 

8 
Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển 

theo trường hợp đặc biệt đúng quy định 
Phòng Nội vụ 

Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT, các 

đơn vị có liên quan. 

Năm 2017 

V CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

 

1 

Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí 

hành chính tại cơ quan hành chính: Tiếp tục 

triển khai thực hiện Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP 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) 

Phòng Tài 

chính- Kế 

hoạch 

Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT 
Năm 2017 



 

 5

 

2 

Thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập: 

Tiếp tục phân loại và giao quyền tự chủ đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 

số 16/2015/NĐ-CP. 

Phòng Tài 

chính- Kế 

hoạch 

Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT, các 

đơn vị có liên quan. 

Năm 2017 

VI HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

1 

Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 

tin năm 2017 

 

Phòng Văn 

hóa-TT 

Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT 

Tháng 

12/2016 

2 
Triển khai thực hiện phần mềm phục vụ cơ 

chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại 

cấp huyện 

UBND cấp 

huyện 

Phòng Nội vụ, Phòng 

Văn hóa-TT, Phòng 

Tư pháp và các ban 

ngành có liên quan 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2017 

3 

Đánh giá hiệu quả triển khai và khai thác 

phần mềm phục vụ cơ chế một cửa liên thông 

theo hướng hiện đại cấp huyện 

Phòng Nội 

vụ, Phòng 

Văn hóa-TT 

VP HĐND-UBND 

huyện, PhòngTư 

pháp, UBND cấp xã-

TT 

Qúy II và 

IV năm 

2017 

4 
Thực hiện xây dựng phần mềm ISO điện tử 

nền theo sự chỉ đạo của cấp trên 

Phòng Văn 

hóa-Thông tin 

Các ban ngành huyện, 

UBND xã-TT 

Quý III 

năm 2017 

5 
Thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên xây 

dựng hệ thống một cửa điện tử cấp xã (Nếu 

có) 

Phòng Văn 

hóa-Thông tin 

Phòng Nội vụ, Phòng 

Tư pháp, UBND xã-

TT 

Qúy III 

năm 2017. 

6 

- Nâng cấp phần mềm Quản lý công chức, 

viên chức và xây dựng cở sở dữ liệu công 

chức, viên chức trong toàn huyện. 

- Thực hiện phần mềm phục vụ cơ chế một 

cửa liên thông theo hướng hiện đại cấp huyện. 

VP.HĐND-

UBND 

huyện, Phòng 

Nội vụ, 

Phòng Văn 

hóa-TT 

Các ban ngành huyện, 

UBND cấp xã-TT và 

các đơn vị có liên 

quan 

Năm 2017 

7 
Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan 

hành chính nhà nước  

Phòng Tài 

chính-Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn vị 

được ghi kế hoạch 

Kế hoạch 

năm 2017 

8 

100% TTHC của cơ quan hành chính các cấp 

áp dụng và duy trì hiệu lực thống nhất quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 

Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng (khi 

có sự thay đổi) 

VP.HĐND-

UBND huyện 

Các cơ quan, đơn vị 

đang thực hiện 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2017 

VII KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1 

Theo Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND ngày 

11 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Vĩnh 

Long về quy định mức chi đối với công tác 

cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long 

Các ban 

ngành huyện, 

UBND cấp 

xã-TT xây 

dựng kế 

hoạch kinh 

phí năm 2017 

Phòng Tài chính- Kế 

hoạch 
Năm 2017 
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2 Theo từng nhiệm vụ, lĩnh vực có kinh phí 

riêng để thực hiện  

Các ban 

ngành huyện, 

UBND cấp 

xã-TT 

Phòng Tài chính- kế 

hoạch 
Năm 2017 

3 
Nâng cấp phần mềm Quản lý công chức, viên 

chức và xây dựng CSDL công chức, viên 

chức toàn huyện 

Nguồn kinh phí thực hiện của cấp 

trên. 
Năm 2017 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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