
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CAM  XUYEN Dc 1p - Ti, do - Hnh phñc 

S& 2-1/KH-UBND Cdiii Xuyên, ngày £ tháng ./CJ nàm 2019 

KE HOACH 
Trin khai xác dinh Chi s cãi cách hành chInh nãm 2019 tii UBND 

cap xã trên dja bàn huyn Cam Xuyên 

Thirc hin hành Quyêt dnh s 52/2019/QD-UBND ngày 24/9/2019 cüa 
UBND tinh ban hành Quy ch và B tiêu chI xác djnh Chi s câi cách hành 
chInh tai  các sâ, ban, ngành cp tinh; UBNID cp huyn; UBND cp xã và các 
co quan Trung uong dióng trên da bàn tinh Ha TTnh; K hotch s 330/KH-
UBND ngày 30/9/2019 cüa UBND tinh Ha Trnh. UBND huyn ban hành K 
hoch trin khai xác djnh Chi s cãi cách hành chInh näm 2019 tai  UBND các 
xâ, thj trn nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 
1. Mac dIch 
- Xác djnh duçc Chi s cãi cách hành chInh näm 2019 tai UBND các xA, 

th trn theo Quyt djnh s 52/201 9/QD-UBND ngày 24/9/2019 cüa UBND tinh 
ban hành Quy chê và B tiêu chi xác djnh chi s cãi cách hành chInh ti các s, 
ban, ngành cp tinh; UBND cp huyn; UBND cp xã và các co quan Trung 
i.rcing dóng trên dja bàn tinh Ha rinh (g9i tt là QD s 5 2/20 19/QD-UBNID). 

- Phê duyt Chi s cái each hành chInh näm 2019 cüa UBND xã, thj trn 
truâc ngày 18 tháng 11 nàm 2019. 

2. Yêu cu 
- Thirc hin day dü các nhiêm vu thuc trách nhim cüa UBND các xã, thj 

trân theo quy dnh tti Quyt djnh s 52/201 9/QD-UBND. 
- T chüc cong tác t1r dánh giá, chm dim ciia UBND các xà, tM trn bâo 

dam trung thirc, khách quan, dcing quy djnh. 
- Trin khai xác dinh chi s cãi cách hành chInh nàm 2019 cüa UBND các 

xã, thj trAn theo Quyt djnh s 52/2019/QD-UBND. 
- Nâng cao nhn thüc và trách nhim cüa các cap, các ngành và ngiRi 

dan, doanh nghip di vi cong tác cãi each hành chinh trén da bàn. 
II. NO! DUNG TRIEN KHAI 
1. Thành tp Hi dung thâm djnh kt qua tçr dánh giá, chãm diem cap huyn. 
1.1. Thai gian thrc h&n 
- Di vi Hôi dung thm dinh cp huyn: Da thành 1p ti Quyêt djnh sO 

3 789/QD-UBND ngày 24/9/2019 cüa UBND huyn. 
1.2. Co' quan chü trl 
- Hi dung thm dnh cp huyn: UBND cp huyn. 
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1.3. Co quan phi.fi hip 
Hi dng thm djnh cp huyn gm các phông chuyên môn: Ni v1T, Tu 

pháp, Tài chInh- K hoch, Van hóa — thông tin, Kinh t - H. tang, Van phông 
HDND-UBND huyn và các dcm vj có lien quan. 

2. Ti chu'c tiy dánh giá, báo cáo châm diem thiyc hin cãi each hành 
chInh theo B chi s 

- UBND các xã, thj trn tir dánh giá, chm dim thrc hin câi each hành 
chInh theo B tiêu chI (Phii içic III cüa QD 52/2019/QD-UBND) giri UBND dtp 
huyn d thm djnh, tng hçTp báo cáo UBNID tinh: Trithc ngày 05/11/2019. 

- Hi dng thm djnh cp huyn thirc hin chm thrn djnh kt qua ty dánh 
giá, chrn dim di vói UBND các xã, th trn, ttng hçp báo cáo UBND huyn 
trithc ngày 18/11/2019. 

3. Thirc hin thãm djnh kêt qua tii dánh giá, chãm diem cüa UBND 
cac xa, th: trn và tong hqp, phê duyt cong bô két qua Chi s6 cal each 
hành chInh cüa cap xã. 

Hi dng th.m djnh cp huyn: Thirc hin th.m dnh kt qua tir dánh giá, 
chm dim cüa UBND các xâ, thj trn và tng hcip, phê duyt cong b kt qua 
Chi so cái cách hânh chInh cüa cp xã hoàn thành truc 18/11/20 19. 

III. TO CHC THVC HhIN 
1. Phông Ni viii 
- Chü trI, phi hçp các Phông: Van phông HDND - UBND huyn; Van 

hóa - Thông tin, Tu pháp, Tài chInh — K hoach, Kinh t - Ht tng tham mixu 
UBND huyn thành 1p Hi dng thm djnh vâ thirc hin thm djnh kt qua tir 
dánh giá, chm dim cüa UBND các xäi, thj trn. 

- Theo dôi, don dc UBND các xã, thj trân thirc hin tir dánh giá, châm 
dim kt qua thirc hin cãi cách hành chInh nàm 2019 dam bâo chInh xác, khách 
quan và diing Ké hotch. 

- Tng hçip, tham muu Chü tch UBND huyn phê duyt kt qua Chi s 
cái cách hành chInh cüa UBND cp xA. 

2. Các phông: Tu' pháp; Van hóa - Thông tin; Kinh té - Ha tang, Tài 
chInh — Ké hoch và Van phông HDND — UBND huyn. 

Co trách nhim phi hçp vi Phông Ni vii và các ca quan lien quan thi.ic 
hiên xác djnh Chi s6 cãi cách hành chInh cUa UBND các xã, thj trn theo các 
1mb vçrc ducc phân cOng theo dOi, tham mixu quán 1. 

3. UBND các xã, thj trãn. 
- Trin khai cOng vic xác djnh chi s cái cách hânh chInh nãm 2019 

trong phrn vi trách nhim cUa dan vi. 
- Tir dánh giá, chm diem ket qua thirc hin cãi each hânh chInh nãrn 

2019 cüa doi vj theo Quyêt djnh so 52/2019/QD-UBND. 
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TM. Uc( BAN NHAN DAN 
' cHU T!CH 
S U TICH 7/ 

) / 

- Phôi hop vâi Hi dông thârn djnh trong vic thirc hin thârn djnh két qua 
tr dánhgiá, chrn dirn cüa don vj. 

Uy ban nhân dan huyn yêu cu Tru'ông các phông ban; Chü tjch UBND 
các xã, thi trn chju trách nhirn trin khai thuc hin K hoch nay. 

Trong qua trInh thirc hin K hoch, tru'ng hçp có khó khän, vung rnc 
d nghj phán ánh v Phông Ni vi dtng hcp, báo cáo d xut UBND huyn 
xem xét, giái quyt theo quy djnh./. 

No'i nhân: 
- SNôi vu; 
- Chà tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các phang ban lien quan; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Liiu: VT, NV. 
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