
DỰ KIẾN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI NĂM 20223 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số               /KH-KHĐT  ngày          tháng           năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
 

Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

Ghi 

chú 

I. Cải cách 

thể chế 

1. Rà soát, hệ thống hóa các 

văn bản quy phạm pháp luật 

theo lĩnh vực phụ trách 

- Báo cáo kết quả 

kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa VBQPPL 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

năm 
  

2. Dự thảo các VBQPPL 

thuộc thẩm quyền ban hành 

của HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

(khi được giao nhiệm vụ) 

Công văn; Tờ trình 
Các phòng, 

đơn vị 

Văn phòng 

Sở 

Theo chương 

trình và kế 

hoạch  của 

HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh 

  

3. Xây dựng Kế hoạch theo 

dõi và thi hành pháp luật và 

báo cáo theo quy định 

- Kế hoạch; 

- Báo cáo 

Thanh tra 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Quý I; 

Định kỳ 6 

tháng, năm 

  

II. Cải cách 

TTHC 

1. Thực hiện rà soát TTHC, 

xây dựng phương án đơn giản 

hóa TTHC và kiến nghị cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

- Kế hoạch; Báo cáo; 

Tờ trình. 

- Quyết định của 

UBND tỉnh. 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Quý II-Quý 

III/2023 
71.670.000  

2. Rà soát công bố danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền 

- Công văn; Tờ trình. 

- Quyết định của 

UBND  tỉnh. 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Khi có Văn 

bản của cơ 

quan cấp trên 

  

3. Công khai các TTHC đã 

công bố theo đúng quy định 

TTHC được công khai 

theo quy định 

Văn phòng 

Sở 

Trung tâm 

PV HCC 

tỉnh 

Sau khi TTHC 

được quyết 

định công bố 
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Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

Ghi 

chú 

4. Xây dựng và sửa đổi, bổ 

sung quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử giải quyết TTHC 

Công văn; Tờ trình 
Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Sau khi TTHC 

được quyết 

định công bố 

  

5. Thực hiện tốt cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

- Hồ sơ giải quyết 

TTHC được cập nhật, 

theo dõi tình hình thực 

hiện trên Cổng dịch vụ 

công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện 

tử của tỉnh. 

- Thực hiện giải quyết 

TTHC đúng quy định. 

Văn phòng; 

Cán bộ 

được cử 

làm việc tại 

TT PV 

HHC tỉnh 

Các phòng; 

Các Sở, 

ngành liên 

quan 

Thường xuyên   

6. Đánh giá chất lượng giải 

quyết thủ tục hành chính 

Thực hiện đánh giá và 

báo cáo theo quy định 

Cán bộ 

được cử 

làm việc tại 

TT PV 

HHC tỉnh; 

Văn phòng 

Các phòng Thường xuyên   

III. Cải 

cách tổ 

chức bộ 

máy 

1. Rà soát việc thực hiện quy 

định về cơ cấu lãnh đạo cấp 

phòng 

Quyết định 
Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Theo lộ trình 

của UBND 

tỉnh 

 
 

 

2. Thực hiện nhiệm vụ phân 

cấp theo quy định 

Kế hoạch; Quyết định 

thanh tra, kiểm tra, 

giám sát và đánh giá 

đầu tư 

Thanh tra 

Sở; Các 

phòng 

chuyên môn 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

năm 
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Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

Ghi 

chú 

IV. Cải 

cách chế độ 

công vụ 

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức 

- Kế hoạch; 

- Quyết định;  

- Công văn. 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

- Theo KH của 

UBND tỉnh. 

- Khi có các 

khóa/lớp đào 

tạo, bồi dưỡng 

  

2. Thực hiện tuyển dụng, sử 

dụng công chức, viên chức 

theo quy định 

- Kế hoạch, Quyết 

định tuyển dụng 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

năm 
  

3. Xét khen thưởng, kỷ luật, 

đánh giá, xếp loại công chức, 

viên chức theo quy định 

- Hướng dẫn, quyết 

định khen thưởng, kỷ 

luật; 

- Thông báo xếp loại 

Văn phòng 

Sở; 

Trung tâm 

XTĐT 

Các phòng 

chuyên môn 
Quý IV/2023 

Kinh phí 

khen 

thưởng theo 

quy định 

hiện hành 

 

V. Cải cách 

tài chính 

công 

1. Tiếp tục triển khai Nghị 

định 130/2005/NĐ-CP về sử 

dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với các 

cơ quan nhà nước 

Quyết định 
Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

chuyên môn 

Thường xuyên 

năm 
  

2. Thực hiện cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập 

theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính Phủ. 

Quyết định 
Trung tâm 

XTĐT 

Văn phòng 

Sở 

Thường xuyên 

năm 
  



4 

Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

Ghi 

chú 

VI. Xây 

dựng 

Chính phủ 

điện tử, 

Chính phủ 

số 

 

 

 

1. Xây dựng Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng chính quyền điện tử năm 

2023. 

Kế hoạch 
Văn phòng 

Sở 
 Quý I/2023   

2. Duy trì và sử dụng hiệu quả 

Hệ thống quản lý văn bản điện 

tử VNPT-iOffice trong việc 

quản lý, gửi, nhận, xử lý văn 

bản điện tử 

Tỷ lệ văn bản trao đổi 

qua hệ thống VNPT-

iOffice 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

năm 
  

3. Duy trì cung cấp dịch vụ 

công mức độ 2; đẩy mạnh 

cung cấp dịch vụ công mức độ 

3, mức độ 4 

Số lượng hồ sơ đăng 

ký qua mạng 

Cán bộ 

được cử 

làm việc tại 

TT PV 

HHC tỉnh; 

Văn phòng 

Sở; 

Các phòng 

chuyên môn 

Thường xuyên 

năm 
  

4. Thực hiện tốt việc tiếp nhận 

và trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

Tăng cường tiếp nhận 

và trả kết quả dịch vụ 

BCCI 

Cán bộ 

được cử 

làm việc tại 

TT PV 

HHC tỉnh; 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

chuyên môn 

Thường xuyên 

năm 
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Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

Ghi 

chú 

 

5. Duy trì hoạt động của trang 

thông tin điện tử của Sở. Cập 

nhật tin bài, lịch công tác của 

lãnh đạo Sở, thông tin sửa đổi, 

bổ sung về thủ tục hành chính, 

văn bản QPPL liên quan trên 

cổng thông tin điện tử của Sở 

Thông tin được cập 

nhật liên tục, tin bài 

đảm bảo chất lượng và 

hiệu quả 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

năm 
50.000.000  

6. Duy trì, áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 

- Kế hoạch; Đánh giá; 

Quyết định; Báo cáo 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

năm 
12.000.000  

VII. Công 

tác chỉ đạo, 

điều hành 

CCHC 

1. Xây dựng Kế hoạch cải 

cách hành chính; 

Kế hoạch kiểm tra cải cách 

hành chính nội bộ 

- Kế hoạch và Báo cáo 

định kỳ; 

- Kế hoạch; Biên bản; 

Báo cáo 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

năm 
13.090.000  

2. Thực hiện tuyên truyền cải 

cách hành chính 

Các hình thức tuyên 

truyền phù hợp 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

năm 
  

3. Phấn đấu nâng chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

năm 2022. 

Tổ chức thực hiện các 

giải pháp nâng cao 

năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) 

Phòng Văn 

xã 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan và 

Các phòng, 

đơn vị 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

năm 
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Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

Ghi 

chú 

4. Xây dựng và công bố chỉ số 

nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp sở, ngành, địa phương 

(DDCI); tổ chức khảo sát, lấy 

ý kiến, thu thập dữ liệu; hoàn 

thành đánh giá DDCI tỉnh 

Ninh Bình năm 2023 

Quyết định công bố 

chỉ số nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp sở, 

ngành, địa phương 

(DDCI) 

Trung tâm 

XTĐT 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan và 

Các phòng, 

đơn vị 

thuộc Sở 

Trong năm 

2023 
  

Tổng kinh phí: 146.760.000 VNĐ 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI CHO CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số              /KH-KHĐT  ngày         tháng          năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Thông tư số 26/2019TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính Nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư 

vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài 

vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; 

- Căn cứ Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm 

giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

- Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; 

- Căn cứ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày 20/12/2013 về việc quy định mức 

chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

- Căn cứ Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày 06/7/2017 ban hành quy định về chế 

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình. 
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2. Dự toán kinh phí 

TT Nội dung 

Kinh phí dự toán Nguồn 

NS 

tỉnh 

Văn bản áp dụng Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá, 

định mức 
Thành tiền 

A Công tác cải cách thủ tục hành chính (I+II+III+IV)       71.670.000 x    

I 
 Rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở (1+2) 
      24.610.000 

  

  
  

1 

Hội nghị tọa đàm lấy ý kiến đối với các phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính 
      10.550.000 

  

  
 14/20017/NQ-HĐND 

Thuê máy chiếu + Tít chữ   3.500.000 3.500.000   

Nước uống  50 20.000 1.000.000   

Tài liệu   50 20.000 1.000.000      

Người tham dự hội nghị 

(1 * 150.000) + (49 * 100.000) 
   5.050.000  20/2013/NQ-HĐND 

2 

Chi hỗ trợ làm thêm giờ tổng hợp TTHC: 

(HSLBQ làm thêm giờ T7, CN) (3,46* 3 người * 10 

công * 1490.000)/22 ngày *200%  
   14.000.000 14.060.000  

18/2021/TT-

BLĐTBXH, 

33/2022/TT-BTC 

II Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính    10.560.000   

1 

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát 

TTHC tại cơ quan: 

2*20.000đ/ngày * 22 ngày/ tháng * 12 tháng 

     10.560.000 10.560.000  20/2013/NQ-HĐND 

III Học tập kinh nghiệm (1+2+3)    31.500.000  14/2017/NQ-HĐND 

1 - Thuê xe    12.000.000   

2 - Công tác phí: 200.000đ * 3 ngày * 15 người    9.000.000   

3 - Tiền nghỉ: 350.000đ * 2 đêm x 15 người    10.500.000   

IV Văn phòng phẩm    5.000.000   

B Hiện đại hóa nền hành chính    62.000.000 x  
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TT Nội dung 

Kinh phí dự toán Nguồn 

NS 

tỉnh 

Văn bản áp dụng Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá, 

định mức 
Thành tiền 

I Duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử    50.000.000  43/2011/NĐ-CP 

II 
Duy trì, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO vào hoạt động của cơ quan 
   12.000.000   116/2015/TT-BTC 

C Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính    13.090.000 x  

I Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm    6.540.000  14/20017/NQ-HĐND 

1 Thuê máy chiếu + Tít chữ   3.500.000 3.500.000   

2 Nước uống  76 20.000 1.520.000   

3 Tài liệu   76 20.000 1.520.000   

II.  Xây dựng kế hoạch CCHC và Báo cáo năm    6.550.000   

1 
Chi làm thêm giờ:  (HSLBQ làm thêm giờ T7, CN) 

(4,03* 2 người * 6 công * 1490.000)/22 ngày *200% 
   6.550.000  

18/2021/TT-

BLĐTBXH, 

33/2022/TT-BTC 

 Tổng cộng A+B+C    146.760.000    
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