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                    Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

  
 

Thực hiện Văn bản số 41/SNV-CCHC&VTLT ngày 11/01/2021 của Sở Nội 

vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ 

năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

I. Về xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2021 

1. Về căn cứ ban hành Kế hoạch CCHC 

Căn cứ Kế hoạch CCHC của huyện năm 2021 và các chủ trương, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của đơn vị về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (Nghị 

quyết/văn bản lãnh đạo của cấp ủy địa phương hoặc đơn vị mình, Nghị quyết của 

HĐND cấp xã về phát triển KTXH năm 2021); trên cơ sở đánh giá thực trạng và 

yêu cầu thực tiễn, các đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 để 

triển khai thực hiện.  

2. Thời điểm ban hành Kế hoạch 

Chậm nhất 30/01/2021 ban hành Kế hoạch CCHC của đơn vị và gửi về cơ 

quan thường trực CCHC huyện (qua phòng Nội vụ) để theo dõi, đánh giá và thực 

hiện chấm điểm thông qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.   

3. Nội dung Kế hoạch CCHC  

- Kế hoạch CCHC phải bảo đảm toàn diện trên tất cả 6 lĩnh vực cải cách, 

bao gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Cải cách tổ 

chức bộ máy; (4) Cải cách công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng và 

phát triển Chính phủ điện tử (bao gồm Ứng dụng công nghệ thông tin và Áp dụng 

ISO trong hoạt động của đơn vị).   

- Nội dung Kế hoạch CCHC năm 2021 theo Đề cương tại Phụ lục 1A gửi kèm. 

 4. Khung nhiệm vụ trọng tâm ban hành kèm theo Kế hoạch CCHC 

          Các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Khung kèm theo Kế hoạch CCHC năm 

2021 (thống kê theo Phụ lục 1B gửi kèm) phải xác định rõ kết quả đạt được, rõ 

mốc thời gian hoàn thành và xác định rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính. 

Đồng thời, phải bố trí nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để bảo đảm 

tính thực tiễn, khả thi của Kế hoạch. 

II. Về thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021 

1. Nội dung báo cáo: 
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- Căn cứ vào kết quả CCHC thực tế đạt được trong triển khai Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2021, các  địa phương xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả 

CCHC hàng quý, 6 tháng và năm, gửi UBND huyện ( qua phòng Nội vụ) để tổng 

hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định.  

           - Nội dung báo cáo theo Đề cương tại Phụ lục 2A gửi kèm, đồng thời cung 

cấp số liệu theo Phụ lục 2B gửi kèm.  

b) Thời hạn, hình thức nhận báo cáo: 

Báo cáo CCHC định kỳ gửi UBND huyện (qua phòng Nội vụ) qua hệ thống 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Nội vụ 

theo quy định. 

Thời hạn nhận báo cáo chậm nhất là ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo 

(không tính báo cáo năm). Thời điểm chốt số liệu của từng loại báo cáo cụ thể như sau: 

 - Báo cáo Quý I/2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến 

ngày 14/3/2021. 

 - Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 

15/12/2020 đến ngày 14/6/2021. 

 - Báo cáo Quý III/2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/6/2021 đến 

ngày 14/9/2021. 

 - Báo cáo tổng hợp năm 2021: Thời hạn nhận báo cáo chậm nhất là ngày 

03/12/2021. Theo đó, thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 

30/11/2021; đồng thời trên cơ sở thực tiễn hoạt động của  địa phương để báo cáo 

riêng số liệu ước đạt từ ngày 01/12/2021 đến ngày 14/12/2021 trong báo cáo năm.   

 Nhận được công văn, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 

chức thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng thời gian, nội dung quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng phụ trách lĩnh vực CCHC; 

- Lưu: VT, NV.  
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