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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 

 

Các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp về công tác cải cách hành chính năm 2022 như sau: 

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa 

phương trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính năm 2022. Các sở, ngành, địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2022 để triển khai công tác cải cách hành chính một cách 

đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên cơ sở bám sát Kế hoạch số 122/KH-UBND 

ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh năm 

2022 để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chỉ số cải cách hành chính, nâng 

cao tính chính xác, khách quan, minh bạch; sử dụng hiệu quả các thông tin của 

chỉ số cải cách hành chính để cải thiện nâng cao hiệu quả cải cách hành của các 

sở, ngành, địa phương. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; tăng 

cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý 

nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ 

cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho nhân dân. 

2. Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành 

pháp luật; tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách do tỉnh ban hành 

còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang 

gây khó khăn, cản trở các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện nhanh quá trình phục hồi, ổn định 

và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc thay thế cho phù hợp với quy định của 

pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh. 

3. Đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý, nhất là những quy định, thủ tục không phù hợp, không 

cần thiết, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp; gắn kết 

chặt chẽ với các nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số. Tăng cường phân cấp trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 
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Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”  và Đề án “Phát huy vai 

trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 - 2027”. Nâng cao hơn  nữa hiệu quả cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch cụ công của tỉnh và  thực hiện việc tích 

hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đổi 

mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và 

Bộ phận một cửa các cấp.  

4. Các sở, ngành tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định. Tiến hành rà soát, quy định về vị trí việc làm của cơ quan, 

tổ chức gắn với cơ cấu lại và bố trí công chức, viên chức trong cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với thực tế và theo đúng quy định tại 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

Tiếp tục xây dựng Đề án tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện giảm 

tối thiểu 2% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

5. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, 

minh bạch trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt công chức, viên chức; thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức chuyên môn theo quy 

định. 

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong xử lý công việc; xác định rõ 

trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; 

cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà 

nước, nhất là về thủ tục hành chính. 

Thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030 gắn với đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí 

việc làm. 

6. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xây 

dựng cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa, 

khuyến khích các tổ chức ngoài công lập tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công trên các lĩnh vực. 

Các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

7. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến 
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năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung 

của tỉnh tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.  

Có các biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và 4; đẩy mạnh dịch vụ chứng thực điện tử và sử dụng dịch vụ chứng 

thực điện tử trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo cung cấp và lưu 

trữ hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Phát 

triển mô hình đô thị thông minh. 

Trên đây là một số giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 

2022, Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Các sở,ngành, địa phương; 

- Lưu: VT, P. CCHC. 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 
 

 

Lê Minh Tuấn 
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