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KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc  

giai đoạn 2011-2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 

                                                       

 

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực 

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

xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 

2030; Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc 

triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác 

cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020, xây dựng phương hướng, 

nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về thông 

qua chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 -2020; 

Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 20/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-

2015; Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2016-2020; xác định rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế nguyên nhân và 

bài học kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011-

2020. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách 

hành chính của tỉnh giai đoạn 2021 -2030 đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ 

và tình hình thực tế của địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổng kết phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả, 

tránh hình thức, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 

60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh; Kế hoạch cải cách hành chính của 

tỉnh giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-

2020 và các văn bản khác có liên quan... 

- Báo cáo tổng kết bảo đảm đánh giá chính xác, toàn diện kết quả thực hiện 

so với mục tiêu đặt ra trong thực hiện công tác cải cách hành chính theo từng giai 

đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020; những mục tiêu đã đạt được, những 

mục tiêu chưa đạt được, qua đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm giai đoạn 2021-2030. 

- Trình HĐND tỉnh ban hành chương trình cải cách hành chính tỉnh Vĩnh 
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Phúc giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.  

- Gắn việc tổng kết công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen 

thưởng, đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp cho những tập thể, các nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2011-2020. 

II. NỘI DUNG 

Các sở, ban, ngành; các cơ quan, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 

UBND các  huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

STT Nhiệm vụ 
Thời gian  

thực hiện 

Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan 

 phối hợp 

1 

Xây dựng Kế hoạch của 

UBND tỉnh về tổng kết công 

tác cải cách hành chính tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-

2020, xây dựng phương 

hướng, nhiệm vụ giai đoạn 

2021-2030. 

Trước ngày   

05/3/2020 
Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

2 

Ban hành Đề cương Báo cáo 

tổng kết công tác cải cách 

hành chính đối với các sở, 

ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố; các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

Trước ngày   

05/3/2020 
Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

3 

Ban hành Đề cương Báo cáo 

tổng kết công tác cải cách 

hành chính đối với UBND cấp 

xã. 

Trước ngày 

10/3/2020 

UBND cấp 

huyện 

UBND cấp 

xã 

4 

Ban hành Báo cáo chuyên đề, 

Báo cáo tổng kết của đơn vị 

gửi Sở Nội vụ tổng hợp; Lựa 

chọn hình thức tổ chức tổng 

kết phù hợp với tình hình thực 

tế của đơn vị. 

Báo cáo gửi Sở 

Nội vụ trước 

ngày 

31/3/2020; Tổ 

chức tổng kết 

trước 

15/4/2020 

Các sở, ban, 

ngành; các cơ 

quan Trung 

ương đóng 

trên địa bàn 

tỉnh, UBND 

cấp huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

5 

Xây dựng Báo cáo của UBND 

tỉnh về tổng kết công tác cải 

cách hành chính tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2011-2020.  

Trước ngày 

30/5/2020  
Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

6 

Tổng kết chương trình cải cách 

hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2011-2020. 

Quý II/2020 UBND tỉnh 

Các sở, 

ban, ngành; 

UBND các 

huyện, 

thành phố 
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7 
Xây dựng Báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị 

7.1. 
Báo cáo tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện cải cách thể chế. 
Trước ngày 

31/3/2020 
Sở Tư pháp 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

7.2 

Báo cáo kết quả triển khai 

Trục liên thông văn bản Quốc 

gia phục vụ gửi nhận văn bản 

điện tử giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. 

Trước ngày 

31/3/2020 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

7.3 

Báo cáo kết quả công tác cải 

cách thủ tục hành chính và thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Trước ngày 

31/3/2020 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.4. 

Báo cáo kết quả công tác theo 

dõi, đánh giá cải cách hành 

chính của các cơ quan đơn vị 

thông qua Chỉ số cải cách 

hành chính  của tỉnh. 

Trước ngày 

31/3/2020 
Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.5 

Báo cáo kết quả triển khai đo 

lường sự hài lòng của người dân 

đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. 

Trước ngày 

31/3/2020 
Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.6 
Báo cáo kết quả Cải cách tổ 

chức bộ máy hành chính nhà 

nước. 

Trước ngày 

31/3/2020 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

7.7 
Báo cáo kết quả xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Trước ngày 

31/3/2020 
Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.8 
Báo cáo cải cách chính sách 

tiền lương cho cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Trước ngày 

31/3/2020 
Sở Nội vụ 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

7.9 

Báo cáo kết quả việc thực hiện 

cải cách tài chính công: Đánh 

giá kết quả thực hiện chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản 

lý  hành chính đối với các cơ 

Trước ngày 

31/3/2020 

Sở Tài 

chính 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 
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quan nhà nước; cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập; 

đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ 

công. 

7.10 

Báo cáo kết quả thực hiện cơ 

chế tự chủ của tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập và 

phát triển các doanh nghiệp 

khoa học công nghệ. 

Trước ngày 

31/3/2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.11 

Báo cáo kết quả việc triển khai 

áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia  

TCVN ISO 9001:2008 và ISO 

9001:2015 

Trước ngày 

31/3/2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.12 

Báo cáo kết quả ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động 

của các cơ quan hành chính nhà 

nước và xây dựng Chính phủ 

điện tử. 

Trước ngày 

31/3/2020 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.13 

Báo cáo kết quả tình hình thu 

hút đầu tư (trong nước và 

ngoài nước) của tỉnh giai đoạn 

2011-2020 và định hướng giai 

đoạn 2021-2030. 

Trước ngày 

31/3/2020 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.14 

Báo cáo kết quả cải cách nâng 

cao chất lượng dịch vụ y tế 

công trên địa bàn tỉnh; kết quả 

triển khai thực hiện Đề án Đo 

lường sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ y tế công 

trên địa bàn tỉnh. 

Trước ngày 

31/3/2020 
Sở Y tế 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.15 

Báo cáo kết quả cải cách nâng 

cao chất lượng dịch vụ giáo 

dục công và việc triển khai 

thực hiện Đề án đo lường sự 

hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục trên địa bàn 

tỉnh. 

Trước ngày 

31/3/2020 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

7.16 

Báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện các chính sách cải 

cách về tiền lương, bảo hiểm 

xã hội đối với người lao động 

trong các loại hình doanh 

nghiệp và chính sách ưu đãi 

Trước ngày 

31/3/2020 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 



 

 

5 

người có công. 

7.17 

Báo cáo kết quả đổi mới cơ 

chế, chính sách xã hội hóa 

trong hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch, nâng cao chất 

lượng dịch vụ văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

Trước ngày 

31/3/2020 

Sở Văn hóa 

thể thao và 

Du lịch 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

8 

Dự thảo chương trình cải cách 

hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2021-2030 và tổ chức lấy 

ý kiến vào dự thảo chương trình 

cải cách hành chính tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2021-2030. 

Quý IV/2020 

(sau khi Chính 

phủ ban hành 

Chương trình 

tổng thể cải cách 

hành chính nhà 

nước giai đoạn 

2021-2030) 

Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

9 

Tham mưu với UBND tỉnh, 

trình HĐND tỉnh ban hành 

chương trình cải cách hành 

chính tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2021-2030 theo sự chỉ 

đạo của Chính phủ. 

Quý IV/2020 

(sau khi Chính 

phủ ban hành 

Chương trình 

tổng thể cải cách 

hành chính nhà 

nước giai đoạn 

2021-2030) 

Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên quan 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác tổng kết; 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển 

khai thực hiện Kế hoạch tổng kết; Làm đầu mối phối hợp với cơ quan Trung 

ương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi Trung ương thực hiện khảo sát 

công tác tổng kết tại địa phương.   

- Tham mưu với UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tổng 

kết công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất khen thưởng những 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành 

chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020. 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi bật, 

những sáng kiến điển hình, các giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính tỉnh 

Vĩnh Phúc đã đạt được giai đoạn 2011-2020. 
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2. Trách nhiệm thực hiện của các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

- Triển khai tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 

bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm đúng thời gian quy định; 

biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác cải cách hành chính. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết; báo cáo chuyên đề theo phân công tại Mục II 

của Kế hoạch này. Từ thực tiễn và yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, đề xuất 

nhiệm vụ trọng tâm hoặc kiến nghị thực hiện công tác cải cách hành chính giai 

đoạn 2021-2030.  

-  Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

31/3/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định (đồng 

thời gửi kèm văn bản định dạng Word vào hệ thống quản lý văn bản 

iqlvb.vinhphuc.gov.vn). 

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền về kết quả nổi bật, những sáng kiến 

điển hình và các giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tổng kết tại đơn vị từ nguồn 

ngân sách nhà nước được giao. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin- 

Giao tiếp điện tử tỉnh. 

Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chuyên 

mục, chuyên trang thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc 

giai đoạn 2011-2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh 

kịp thời về UBND tỉnh qua (Sở Nội vụ, số điện thoại: 0211.3716.261) để được 

hướng dẫn xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;    (báo cáo) 

- CT, các PCT UBND tỉnh;           

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- TT Tin học-Công báo, Đài PTTH tỉnh, Báo VP,  

Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH   

  

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Trì 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		tiennd@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-03T09:31:11+0700


		hanhnt@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-03T16:25:01+0700


		Trinv@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-05T07:02:23+0700


		Trinv@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-05T15:22:42+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2020-03-05T16:47:00+0700


		2020-03-05T16:47:22+0700


		2020-03-05T16:47:37+0700


		2020-03-06T08:25:26+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử<congthongtin@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




