
  ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN NAM

STT Nội dung công tác Sản phẩm
Thời gian

hoàn thành

I

1
Triển khai kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn huyện Thuận 

Nam năm 2019
Kế hoạch 181/KH-UBND ngày 13/12/2018 Quý IV/2018

2

Triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019 và 

báo cáo kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

năm 2019

Kế hoạch 180/KH-UBND ngày 13/12/2018 Quý IV/2018

II

1

Xây dựng Kế hoạch và triển khai rà soát 100% thủ tục hành 

chính được UBND tỉnh công bố trên từng lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 20/12/2018 Quý IV/2018

2
Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân với 

dịch vụ công tại Bộ phận Một của Ủy ban nhân dân huyện
Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 21/8/2019 Quý III/2019

III

1 Rà soát, phân bổ và thu hồi biên biên chế năm 2019
Quyết định 742/QĐ-UBND ngày 24/7/2019; Quyết 

định số 979/QĐ-UBND ngày 19/9/2019.
Quý III/2019
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PHỤ LỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Báo cáo            /BC-UBND ngày         /11/2018 của UBND huyện)

Về cải cách thể chế

Cải cách thủ tục hành chính

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1



2

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 

04/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Kế 

hoạch số 92-KH-TU và Chương trình hành động số 181-

CTr/TU ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 10/4/2018 của 

UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 130-KH/HU 

ngày 04/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Thường xuyên

IV

1
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Quyết định 855/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 Quý III/2019

2
Xây dựng Khung năng lực vị trí việc làm và bảng mô tả công 

việc cho các đơn vị sự nghiệp

Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 18/9/2019);

Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công

việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm

Phát triển Quỹ đất huyện (Quyết định số 1505/QĐ-

UBND ngày 18/9/2019); Phê duyệt Danh mục vị trí

việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị

trí việc làm của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và

Truyền thanh huyện Thuận Nam (Quyết định

1704/QĐ-UBND ngày 21/10/2019).

Quý III/2019

3
Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai 

đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo

Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 19/3/2019; Công văn 

số 1033/UBND-TH ngày 09/5/2019 về rà soát, bổ 

sung quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh đạo, 

quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 và những năm tiếp theo

Quý I, II/2019

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
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4 Tiếp tục triển khai đánh giá CBCCVC qua phần mềm

815/UBND-TH ngày 15/4/2019 về triển khai vận 

hành, sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức

Thường xuyên

V

1

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chế độ  tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ 

quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính 

phủ

Văn bản chỉ đạo thực hiện
Thường xuyên 

trong năm

2

Đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ

Công văn số 200/UBND-VX  ngày 29/1/2019
Thường xuyên 

trong năm

VI

1
Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước huyện

Kế hoạch 188/KH-UBND ngày 31/12/2018 về ứng 

dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 

2019

Quý I/2019

2
Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 

mức độ 4

Công văn số 1160/UBND-TH ngày 21/5/2019 về rà 

soát, cập nhật TTHC lên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh và phần mềm xử lý hồ sơ một cửa

Thường xuyên 

trong năm

3
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện trao đổi văn bản điện tử qua 

phần mềm Quản lý văn bản TD Office

Công văn 644/UBND-TH ngày 27/3/2019 về việc 

thực hiện tiếp nhận, trao đổi, xử lý văn bản qua phần 

mềm TD Office

Thường xuyên 

trong năm

4
Tiếp tục triển khai thực hiện tích hợp chữ ký số trong phần 

mềm Quản lý văn bản TD Office
Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Quý II/2019

Về cải cách tài chính công

Hiện đại hóa nền hành chính

3



5
Kế hoạch triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 15/4/2019 của UBND 

huyện về riển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt 

động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Thuận 

Nam năm 2019

Quý II/2019

VII

1 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 Kế hoạch 169/KH-UBND ngày 14/11/2018 Tháng 11/2018

2 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 28/01/2019 Tháng 01/2019

3
Xây dựng kế hoạch phát động phong trào cải cách hành chính 

năm 2019
Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2019 Tháng 01/2019

4 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 19/3/2029 Quý I/2019

5
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019
Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/7/2019 Quý II/2019

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
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