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Kính gửi:  

 
- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, Thành phố 

  

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ 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, Văn bản số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai 

đoạn 2011–2020, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh 

về Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Nam Định, giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chương trình giai đoạn 2021 – 

2030. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 924/UBND-VP8 

ngày 30/12/2019 về việc dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị xây dựng Báo cáo tổng kết cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu: 

 - Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch, tổ 

chức tổng kết, gửi Báo cáo tổng kết theo Đề cương (gửi kèm theo), Báo cáo 

thành tích khen thưởng công tác CCHC về Sở Nội vụ. 

- Các Sở, ban, ngành là cơ quan thường trực về công tác CCHC của tỉnh, 

ngoài Báo cáo tổng kết chung, các đơn vị xây dựng thêm Báo cáo chuyên đề về 

lĩnh vực đơn vị được UBND tỉnh giao phụ trách trên cơ sở tổng hợp số liệu 

chung toàn tỉnh, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và Xây dựng 

phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2030 (kèm theo Phụ lục): 

+ Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo về công tác cải cách Thủ tục hành 

chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Kèm theo Phụ lục 03; đánh giá tiêu chí số 1,2 của Phụ lục 8. 

+ Sở Nội vụ: Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách Tổ chức bộ 

máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

viên chức. Kèm theo tiêu chí 1,2,5,6 phụ luc 1; Phụ lục 4, phụ lục 5; đánh giá 

tiêu chí số 3.4.5.6.7 của Phụ lục 8. 



+ Sở Khoa học và Công nghệ: Báo cáo về các sáng kiến trong CCHC và 

áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn chất lượng ISO. Kèm theo tiêu chí 4 

của phụ lục 1; tiêu chí 14 phụ luc 7 

+ Sở Thông tin vào truyền thồng: Báo cáo về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và xây dựng Chính phủ 

điện tử. Kèm theo tiêu chí 3 của phụ lục 1; Phụ lục 7; tiêu chí từ 8 đến 16 của 

Phụ lục 8. 

+ Sở Tài chính: Báo cáo về cải cách tài chính công, kèm theo Phụ lục 6. 

+ Sở Tư pháp: Báo cáo tổng kết, đánh giá về cải cách thể chế. Kèm theo 

Phụ lục 02. 

2. Nội dung: 

- Nội dung báo cáo phải cụ thể, có đầy đủ các số liệu, phản ánh toàn diện 

kết quả đạt được trong từng giai đoạn thực hiện Chương trình tổng thể CCHC 

(bảng biểu kèm theo nếu có) 

- Việc đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp CCHC giai đoạn 2021-2030 

phải rõ ràng, cụ thể, có khả năng lượng hóa cao, đảm bảo tính khả thi, phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn phát triển của cơ quan, địa phương, và định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030. 

3. Thời gian: 

- Báo cáo tổng kết chung: trước ngày 10/5/2020 

- Báo cáo chuyên đề: trước ngày 10/4/2020 

Báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ (qua 

phòng Cải cách hành chính) kèm theo file word gửi vào mail 

cchc.namdinh@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT,CCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Thuý Hiền 
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