
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p — Tu do — Hanh phüc 

S:55  6/QD-UBND Ddk Glong, ngây3 tháng náin 2021 

QUYET DJNH 
Ban hành K hoich cãi thin và nâng cao CMs6 Hiu qua quãn trj 

và Hành chInh cong (Chi s PAP!) huyn Oak Glong nãm 2021 

C}IU TICH UY BAN NHAN DAN H1JYN OAK GLONG 

can ci Lut Td chic chInh quyn dja phu'oiig ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Lut tha dói, bó sung mç5t so ã'iêu cia Lut TO chz'cc ChInh phi và Lut TO chic 
chInh quyên djaphuv7lg ngày 22 tháng 11 nãm 2019, 

Cán th Quyt djnh sô 327/QD-UBND ngày 12 tháng 3 nám 2021 cza Ly 
ban nhdn dan tinh Dák NOng ye vic Ban hành Ké hogch cái thin và nâng cao Clii so Hiu qua quán trj và Hành chInh cong hi sO PAPJ) tinh Dák Nóng näm 
2021. 

Theo dé nghj cza PhOng Nôi vy, 

QUYET OINH: 
Diu 1. Ban hành kern theo QuyM djnh nay K hoch cãi thin Va nâng cao 

Chi so Hiu qua quân trj và Hành chInh Cong (Chi so PAPI) huyn DAk Glong 
näm 2021. 

Oiu 2. Các Phông, ban, don vj và Uy ban nhân dan các xâ di.rçrc giao chü trI 
thc hin các nhim vii tai Ké hoach nay chü dng phôi hçp vâi các co quan, don 
vj lien quan dê triên khai thiic hin nhim vii dat hiu qua; djnh kS' báo cáo qu, 6 
tháng, 11am ye UBND huyn (qua Phông Ni v) ye két qua nhim vii dtrc giao. 

Giao Phông NOi vi có trách nhim theo dOi, don d6c, hrng dan, kim tra 
vic thirc hin Quyêt djnh nay, djnh k' tham mixu UBND huyn báo cáo két qua 
th'çrc hin ye UBND tinh, So Ni vi theo quy djnh. 

, . . , Oieu 3. Quyet dnh nay co hiçu 1c thi hanh ke ttr ngay ky. 
Chánh Van phông HDND-UBNTJ huyên; Tnthng các Phông, Ban, don vi và 

Chü tjch UBND các xã chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nain/iân://f1  
- Nhu Diôu 3; 
- S&Ni viii; 
- TT. Huyn üy; 
- Chci tjch, các PCT UBND huyn; 
- Thành viên BCD CCHC huyn; 
- Trang Thông tin din tr huyn; 
- Trung tam VHTT-TT huyn; 
-Liru:VT. 

CIflJ TICH 

Vu Ta Long 

UY BAN NIIAN DAN 
IIUYEN OAK GLONG 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM HUYEN DAK GLONG Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

KE ROACH 
Cal thiên vã nãng cao Chi s Hiu qua quãn tr! và Hành chinh cong (Chi s 

PAP!) cüa huyên Dàk Glong nãm 2021 
(Ban hành kern theo Quyet dinh SÔ.556/QD-UBND ngàyjltháng 3 nárn 2021 

cia Uy ban nhán dan huyén Dák Glong) 

I. MUC filCH, YEU CAU 
1. Muc dIch 

1.1. Nãng cao hiéu qua cong tác diu hành, quán 1 nhâ nixOc và cung cp djch 
v11 cOng cüa cor quan hành chInh trên dja bàn huyên; gop phân xay drng cci quan 
hành chInh nhà nuàc trong s?ch, vüng manh, hiu lçrc, hiu qua và phiic vçi nhân 
nhân ngày càng tot horn. 

1.2. Thay di mi ti.ro'ng tác giüa chInh quyn vâ ngui dan theo Co ch "Phiic 
vi tot nhu câu cüa ngthi dan", th1rc hin nghiêm quy ché dan chü Co si, thüc day 
phát triên kinh té - xä hi, bão dam an ninh chInh tr, an toàn trt tir xâ hi, cüng cô 
niêm tin cüa nhân dan dOi vói chInh quyên các cap. 

1.3. Nâng cao trách nhiêm cüa ngi.thi dirng du các ngành, các cp và m& can b, cOng chirc, viên chtrc trong vic no hrc cãi thiên hiêu 1irc, hiu qua quãn 1 nhà 
nuâc, cãi thiên và nâng cao Chi sO Hiêu qua quán trj và Hành chInh cong cüa huyn. 

1.4. Phn du näm 2021, hoàn thành 100% nhiêm v1i theo K hoch dâ d ra. 
2. Yêu cu 

2.1. Các Phông, Ban, don vi, UBND các xã nghiêm ti:ic thirc hin các ni dung 
cãi thién vã nâng cao chi so Hiu qua quàn trj và Hành chInh công, chü tr9ng các chi 
sO có lien quan den giâi quyêt thu tiic hành chInh, tharn gia cüa ngi dan và hiu 
qua djch vi cOng; phãn cOng trách nhiêrn the tirng cap Iãnh do thirc hin nhim 
vii, trách nhiern ngiiäi dirng dâu; tirng b phn có trách nhim phOi hcip thirc hin 
nâng cao chi sO PAPI gãn vâi dánh giá hiu qua cOng vic hang nàm. 

2.2. Thirc hin nhn tht'rc "ChInh quyn phiic v nhãn dan", "ChInh quyn 
dông hành cüng nhan dan" thành hành ctng ci th trong qua trInh xtr l cong vic 
hang ngày, trong giao tiêp, irng xir vài nguôi dan cOa mOi can b, cOng chirc, viên 
chine. 

2.3. Viêc thu'c hiên K hoach nâng cao Chi s Hiêu qua quãn trj và hành 
chInh cong ciia huyen näm 2021 phãi dis?c thirc hin dông b vâi Kê hoch 
CCHC, Dé an nâng cao Chi so Nàng 1rc cnh tranh cap huyn (PCI) näm 2021 
cüa huyn. 

2.4. Cài thiên và nâng cao Chi s Hiêu qua Quân trj và Hânh chInh cong cOa 
huyên có sir tham gia cüa cá h thông chInh trj, nhât là ô' chinh quyên cap xa. 



II. NHIEM Vt.J, GIAI PHAP CA! THIEN VA NANG CAO Cm sO 
(Co phy lyc kern theo). 

III. TO CH1C THUC HIN 
1. Các Phông, Ban, don vi, UBND cp xã 
1.1. Can c1r vào chirc näng, nhim vi, dwyc giao ban hánh van ban trin 

khai thirc hin có hiu qua Kê hoach Câi thin chi so PAPI näm 2021. 

1.2. Viêc xay thing K hoach näm 2021 cüa các Phông, Ban, &in vj, UBND 
các xâ phái hoàn thành trong vông 15 ngày kê tir khi ban hành Ké ho?.ch nay, 
dong thai g1ri ye UBND huyn (qua Phông Ni vii) dé theo dOi, tong hcip. ChU 
tjch UBND các xã chju trách nhiêm chi dao triên khai xây dirng kê hoach tai dja 
phwmg. 

1.3. Nâng cao trách nhim giái trInh cüa tlrng can b, cong chi'rc di vói 
ngixi dan; thijc hin nghiém vic tiêp cong dan theo quy djnh; tp trung giái 
quyêt khiêu nai, to cáo cüa ngithi dan; nâng cao hiu qua hoat dng cüa Ban 
Thanh tra nhãn dan, Ban Giám sat dâu ttx cong dông tii ca quan, dja phucmg. 

1.4. Xây dirng k hoach kim tra, ti! kim tra d chn chinh kjp thii các ni 
dung con han chê, yêu kern dê khAc phiic kjp thi. 

1.4. Djnh kS' qu, 6 tháng và näm, UBND các xa báo cáo kt qua thirc hin 
(lông ghép trong báo cáo cái cách hành chinh djnh ks') Ye TJBND huyn (qua 
Phông Nôi vu). Phông Ni vi tham rnuu UBND huyn báo cáo ye UBND tinh, 
Si Ni vii theo quy djnh. 

2. Giao Phông Ni vy 

Tham mini giñp UBND huyn theo döi, don d&, thng hcip tInh hInh thirc 
hiên Kê hoach nay cüa cac Phông, ban, don vj, UBND các xâ; dánh giá nhftng 
mt lam duçc, nhQng mt con han chê hang näm dé djnh kS' báo cáo UBND 
huyên; tham mu'u UBND huyên có giái pháp khäc phc kjp thO'i, giüp nâng cao 
Chi so PAPI cüa huyn. 

3. Giao Phông Tãi chInh — K ho,tch: ChO trI, phi hçp vOi Phông Ni vit 
thông nhât bô trI nguôn kinh phi hçip 1 dê triên khai thirc hin ké hoach nay và 
các kê hoach diiêu tra, khão sat sir hài lông cüa ngthi dan. 

4. Giao Trung tam Van hóa — Th thao và Truyn thông: ChU trI, phi 
hp các Co quan, don vj cO lien quan day manh cong tác thông tin, tuyên truyén, 
phô biên k hoach hánh dng nay; dua tin, bâi phán ánh ye két qua trin khai thirc 
hin dé nhân dan biêt, giám sat. 

5. D nghj Uy ban Mt trn Ti quc Vit Nam huyn: ChO tn, phi hp 
vài các co quan, don vj có lien quan tO chirc tnién khai thirc hin các giái pháp 
nâng cao chat krng hoat dng cüa Ban Thanh tra nhãn dan, Ban Giárn sat dãu tu 
cong dOng dê gop phân n.ng cao trách nhim giái trInh cOa chInh quyên Co sO' dôi 
vói ngithi dan. 

Nhân duoc K hoach nay, yêu cu các co quan, don vj có lien quan và 
UBNID các xâ nghién ti1c tnien khia thirc hin./. 



PHU LVC 
BANG PHAN CONG NHIM VIJ CJ THE 

(Ban hành kern theo Quyt dinh sd.3/QD-UBND, ngàyf tháng nàrn 2021 cia UBND huyn Dãk Glong) 

STT Nhim viz trong tam Chi tiêu 
Dâu mi 

chü trI thuc 
hin 

DOn vj thtrc 
hiên 

Thôi gian 
thuc hiên 

Kt qua thtrc 
hiên 

Chi s: Tham gia cüa ngtrôi dan cp co' s& 
Thirc hin cong tác thông tin, tuyên truyn v Pháp 
1nh thuc hin dan chü 0' x, phthng, thj trn; các 
ni dung, vn d ma ngu0'i dan có quyn dirgc bitt, 
dixçrc bàn, &ric tham gia thc hin hoc kim tra, 
giám sat vic thirc hin, cii th: 

1.1 Tuyên truyn nâng cao thn th0'c cña ngir0'i 
dan; chAt li.rçing 1mg Cu, ti.r 1mng dr trong vic v 
tham gia bu dr vào các chirc danh không chuyên 
trách cap xã bu dr tnrâng thôn, buôn, bon, t dan 
phô. 

1.2 Tuyên truyn v vic dóng gOp Idn cüa 
ngu0'i dan trong vic trong qua trInh thit k 100% UBND xa xã; 

COng van 
huàng dan, 

kim tra; Báo 

xây mâi cong trinh cOng cong 0' dja phiicrng; süa 
di quy hoch, k hotch sIr di1ng dAt 0' dja 

UBND CC 

xã thirc UBND 
các CG quan, 
dcn vj lien 

Thung 
xuyên 

cáo kt qua 
hang qu, 6 

phircing... hin quan tháng, näm 

1.3 Thông tin d dr fri n.m clirçrc các quy djnh 
v quyên di bâu d ch9n Di biu Quc hOi  và Di 
biêu Hi dng nhãn dan cAp tinh, huyn, xã; tuân 
thu dAy dO các quy dinh v to chIme bAu clr, dam báo 
thirc hin nguyen tAc "mdi ngix0'i mt là phiu". 

1.4 Xây drng k hoach, hixOng dn nghip vi t 
chIme trin khai thc hin K hoach bAu cIr; thông 
báo cOng khai dn ngt.rOi dan v th0'i gian, dja dim 
bAu ctr. 

K hotch 
thirc hin 



2 

1.5 Huông dan nghiêp vu quãn 1 tài chInh, t 
chirc kiêm tra vic huy dng, quan 1, st'r ding các 
nguôn dóng gcp tir nguyen cüa ngrnYi dan; tao diêu 
kin dê ngithi dan tham gia dóng gop vao cac 
cong trinh do mInh dóng gop tr nguyen. 

1.6 Hi.r&ng dan, kim tra vic trin khai thc 
hiên a cap Co sy. 

Chi s: Cong khai, minh bich II 

5 

4 

3 

2 

1 

Thc hin cong khai quy trInh bInh xét hi nghèo 
den tirng h gia dmnh trén dja bàn quán 1 

Cong khai di tuçmg thuôc din h ngheo, danh 
sách ho ngheo và các chê d, chInh sách dôi vôi 
hO ngheo theo quy djnh hin hành tii trii s& 
UBND cap xa và thông qua cutc hçp thôn, bon. 

To chüc kim tra và xtr 1 nghiêm nhung cc quan, 
dja phxong và can bô, cOng chIrc thirc hiên không 
dung quy djnh ye chInh sách doi vâi h ngheo 

Cong khai, minh bach thu, chi, quyt toán ngân 
sách cap xã theo dñng quy dinh Pháp Inh dan chü 
co si 

Cong khai các khoãn dóng gop tir nguyen, cac 
khoân thu chi tü các cong trInh, dir an có sij tham 

100% 
UBND xã 
cOng khai 

Phông Lao 
dng 

Thixcing binh 
và Xã HOi 

UBND xã; 
Phông 

LDTB-XH 

Thu?mg 
xuyen 

100% 
UBND xa 
cong khai 

Phông Lao 
dng 

Thuong binh 
vâXàj-lôj 

UBND xâ; 
Phông 

LDTB-XH 

Thir?ng 
xuyen 

Ti thiu 
30% trên 

tong sO 07 
xã &rcYc 
kim tra 

Phông Lao 
dng 

Thirong binh 
vàXãHOi 

Phông 
LDTB-XH; 
UBND xã 

Thiring 
xuyên 

100% 
UBND xã 
cong khai 

Phông Tài 
chinh—K 

hoach 
UBND xâ Thumg 

xuyen 

100% 
UBND xã 

Trung tam 
VH1T-Yf UBND xã Thtrang 

xuvên 

Kê 
hoch/Quy 

trInli bInh xét 
duçic ban 
hành danh 

sách h 
nghêo 

Báo cáo k& 
qua hang qu, 
6 tháng, nãm 
danh sách hO 

nghèo 

K hoach 
kiêm tra; Báo 
cáo két qua 

quákiêm tra 
Kê hoach 
thirc hiên 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
6 tháng, nãm 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 



gia, dóng gop cüa nhân dan ti trii s UBND cap 
xä, qua truyn thanh, h9p thôn, bon 

Cong khai quy hoach!k hoach sfr dung dat, khung 
giá den bü 6 

7 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
6 tháng, näm 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
6 tháng, näm 

Báo cáo kt 
rni hng  qu, I -' 

3 

6 thãng, nãm cOng khai 

Phông Tài 
nguyen va 

MOi tnthng 

Thu&ng 
xuyén 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
6 tháng, nàm 

100% quy 
hoach, k 
hoch, 

khung giá 
drcic cong 

khai 

Phông Tài 
nguyen Va 

MOi tnthng; 
UBND xä 

01 1n/ 
nãm 

T chirc di thoai cüa UBND cp xã vOi ngthi 
dan dja phuxmg It nhât 1 lan /nãm UBND xa UBND xã 

Chi so: Trách nhim giãi trInh vói nhân dan 
III 

Theo djnh 
k 

   

K& qua thc 
hiên 

   

2 

3 

1 

Thirc hin nghiém Ngh dlnh s  90/2013/ND-Cp 
ngày 08/8/2013 cüa Chinh phü quy djnh trách 
nhiêm giái trInh cüa Co quan Nhà nrnic trong vic 
thuc hiên nhiêm vu, quyén hin di.rçc giao 

Thirc hin tt cong tác tip cOng dan; giãi quy& có 
hiu qua nhng phán ánh, kiên nghi, khiêu nai, tO 
cáo cüa cOng dan 

100% s 
luçng dn 
thtr khiêu 
nti tO cáo 
dtrçc iai 

quyêt; PhOng, ban, 
100% Thanh Tra don vi; Thi.thng 

ngithi dan 
den khiêu 
ai tO cáo 

throc giâi 
quyêt phü 
hcp vOi 

quy dinh. 

huyn UBND cac 
xa 

xuyen 

100% kin 
nghj cUa 

ngLr?yi dan Thanh Tra 
PhOng, ban, 

don vj; Thuing 
thrçic giái 

trInh 

huyn UBND cac 
xa 

xuyen 

100% vai Tôa an nhân Phông Ti.r Thing 
kt qua dan huyn pháp, Tôa an xuyen 

Nâng cao cht Itrcmg trong tranh chAp dan slr, tao 
niëm tin ngui dan vào kêt qua xét xir 





4 

5 

Iv 

Nâng cao sir hài lông cña ngirii dan di vói thai 
do hixàng dan, giái trInh cüa CBCC tai b phn 
tiêp nhn và trà két qua cap huyên, cap xã 

100% co Kê khai tài san và thu nhap cña CBCC t?i co 

K hoach 
thuc hiên; 

Báo cáo kêt 
qua, 6 tháng, 

nàm 

Theo dinh 
kS' 06 
tháng 

95%hâi 
lông 

UBND 
huyn 

6 tháng, näm 

UBND 
huyn, xa 

Trung tam Kê hoach 
Thanh tra VHTT-TT; Thithng thuc hiên; 

huytn UBND các 
xa 

xuyen Báo cáo két 
qua hang qu, 
6 thang, nàm 

Phông Ni 
vu; các 

Phông Ni phông. ban, 
don vi; 

Thng 
xuyen 

Báo cáo kt 
qua thisc hin 

UBND các 
xa 

Phông Ni 
vu; các 

Phông Ni 
v'1 

phông, ban, 
don vi; 

Thithng 
xuyên 

Báo cáo kt 
qua thi.rc hiên 

UBND cac 
xa 

Tháng 12 Báo cáo kêt Thanh tra  CáC hông, 

3 

2 

Tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa phap 
lutt, các van bàn có lien quan ye phông, chông 
tham nhüng 

at tham nhüng trong khu virc cong 

Uy ban 
MTTQVN 

huyn 
UBND xã 

4 

Chi s: Kiêm so 

100% dáp 
irng nhu 
cãu Cong 
viéc clixçic 

gi ao 

100% hoat 
dng cüa 
co quan 

hành chInh 
nhà nuàc 

cap xä 
ducyc giám 

sat 

nhân dan 
huyn 

Báo cáo két 
qua hang qu, 
6 tháng, nãm 

4 

1 

Tir kim tra v cong vit, cong chIrc trong thirc thi 
cOng viii. Xi:r l k' lust nghiem dOi vói các trithng 
hçp vi phm quy djnh; sách nhiu, gay khó khàn 
cho ngir?yi dan hoc lçxi diing chrc vu, vj trI cOng 
tác dê true lcyi cá nhân 

100% co 
quan, don 
vj thc 
hen tu 
kiêm tra 

Nâng cao cht hrcmg dâu vào trong thi tuyn, 
tuyên diing cong cht'rc, viên chirc trên d4a bàn 
huyn 

Nâng cao cht hrçmg hoat dng cña Ban Thanh tra 
nhân dan va Ban Giám sat dâu tix cong dong tai 
cac xã 

100% cac 
quy dinh 
cüa nba 

rnrórc diioc 
thuc hiên 

thôa dãng 

Thuèrng 
xuyen 



5 

quan, don vj tir cap huyen dn cp xa theo dung 
quy djnh 

quan, don 
vj thixc 

hiên 

huyn ban, don vi; 
UBND cac 

xa 

qua thtxc hin 

Nâng cao cht luçmg phiic vii ngành giáo diic 
5 

100% viên 
chüc bâc 
mâm non 

Va tiêu hoc 
dixoc bôi 
dithng 
chuyen 
mon vã 

nghiép vii 

PhOng Giáo 
duc và Dâo 

tio 

Phông Giáo 
due và Dào 

t?O 
Thi.rng 
xuyen 

Báo cáo kt 
qua thrc hin 

6 
PhOng Y t Thithng 

xuyen 

7 
Phông Tài 

Thiriynor 

Nâng cao chit hrçing phiic vi7t ngãnh y t 

Nâng cao chat hrcmg giãi quyt TTHC thuôc linh 

100% cOng 
chi'rc, viên 

chirc tai 
Bênh viên 

tinh; Trung 
tam y té 

các huyn, 
tram y tê 
cac xA, 
phung, 
thj trãn 

dLrccc bOi 
dixOiig 
chuyên 
mOn, 

nghiêp vii, 
van hOa 
giao tiép 
vci bénh 

nhân 

95% 

Phông Y té; 
Trung tam y 

té huyn 

UBND 

Báo cáo kt 
qua t1c hin 

Báocáot'1ê 
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vrc dat dai TTHC 
thuôc lTnh 
virc dat dai 
giãi quyët 
dung hen; 
có vänbãn 

xin lôi 
ngu?i dan 
dôi vOi ho 
so tr hen 

nguyen vâ UBND xA xuyen ho so giAi 
Môi trtthng quyêt; danh 

sách flHC 
duçc giAi 

quyêt 

Chi s6: Thu tue hành chInh cong 
V 

1 

2 

Rà soát cáe quy djnh, TTHC thuôc phtm vi quân 
1; thi.rc hiên cAt giâm tôi da các TTHC rithm rà, 
không cAn thiêt dê giArn thOi gian vA chi phi giAi 
quyêt TTHC thuôc thAm quyên cüa UBND huyên 

Tp huAn, bOi duOng nâng cao chat hrcmg giAi quyêt 
thu tue hành chinh cho ngix&i dAn, to chi'rc, viên 
chrc t?i Bô phn tiêp nhmn và trA kêt quA 

Theo K 
hoach cüa 

UBND 
tinh 

VAn phông 
HDND- 

UBND huyn 

Các phông, 
ban, don vi; 

UBND cac xA 

Theo K 
hoach cAa 

UBND 
tinh 

K hoach 
thixc hién; 

Báo cáo két 
quA hAng qu, 
6 thAng, nAm 

100% cAn 
b cOng 

chtirc, viên 
chtrc lam 

ViC tai Bô 
phn tiêp 

nhân và trA 
kêt quA 

throrc tap 
huân 

VAn phông 
HDND- 

IJBND huyn 

Các phông, 
ban, don vj; 

UBND cac xa 

Thurng 
xuyên 

Báo cáo kt 
quA ihirc hiên 

3 Thuc hin kim tra CCHC — thrc thi cOng vi 

100% 
UBND xA 
diroc kiêm 

tra 

DoAn kiêm 
tra (UBND 

huyn) 

Các phông, 
ban, don vj; 
UBND xA 

Thng 
xuyen 

BAo cáo kt 
quA kiêm tra 

4 
PhOng Kinh 
tê - ha tang 

UBND cac 
xa 

NAng cao cht krçing trong vic cp phép xây 
dirng 

TrA iOn 
bAng vAn 

bAn dOi vâi 

Thithng Báo cáo k& 
xuyen quA thirc hin 
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viC cap 
phép 

không dat 
yêu câu trã 
laj h so 

6 
Nãng cao cht hxcing c.p giy chirng nhn quyn 
si'r diing dt 

Trã ion 
bang van 

ban d6i vôi 
h 

không dtt 
yeu cau 

Phông Tài 
nguyen Va 

Môi trir?mg 
UBND xã Thuonng 

xuyên 
Báo cáo kt 

qua thuc hin 

VI Cung urng dich vii cong 

Tang cuonng tuyên truyn chInh sách báo him y th 
c1 gOp phân tang 1 ngixii dan tham gia báo 
him yté 

Theo 
Quyt djth 

cüa Thu 
Tuóng 

ChInh phü 
và UBND 
tinh giao 

Bão hiêm xã 
h0i huyn 

Các co quan, 
don vj, dja 

phtrong 

Tluronng 
xuyên 

Báo cáo kêt 
qua qua hang 
qu,6thang, 

nàm 

2 Co hInh thIrc khen thixâng, xCr that kip than khi có 
phãn hM cüa nguani dan di vài s1r phiic vii cüa Can 
bO cong chrc, viên chirc tai  các beth vin cong 1?!) 
tuyn huyn 

Thc hin 
theo quy 

ch 

Trumtâm Y PhOng Y th; 
Trung tam y 
t Các huyn 

Thu?rng 
xuyên 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
6 tháng, näm 

To chirc các doàn thanh tra, kim tra v tinh trng 
day them, lice them; các khoán thu, chi phi, 1 phi, 
cac loai qu5 tai  các truanng tiu hçc cOng 1p 

It nhât 01 
dot! nám 

Phông Giáo 
due và Dào 

tao 

Các Co quan, 
don vi lien 

quan 

Thranng 
xuyên Báo cáo kêt 

qua thc hin 

4 Nãng cao ch.t hrçing Co sâ h tang giao thông 

Theo chi 
tiêu v ha 
thng giao 

thông theo 
10 trinh 

PhOng Kiith 
t  - Ha tang 

Các phOng, 
ban, don vj; 
UBND các 

xä. 

Theo K 
hoach 

Chuong 
trinh Nông 

K hoach 
thuc hiên; 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
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giai doan 
huyn 

thôn mai 6 tháng, nãm 

Tlwc hin t& các chucing trmnh, mijc tiêu quc gia 
ye phông, chong ti phm, phông, chông ma tüy; 
quan tam xay drng, cüng cô các to chüc nông cot 
lam cong tác dam báo an ninh trat tg a co sà; phát 
huy hiu qua các mô hInh bâo v an ninh trt tir ô 
khu dan cii..., không dê phát sinh dim nóng ye 
an ninh trt tir tui dja phircmg 

Theo 
chirong 

trInh, miic 
tiêu quôc 

gia 

Cong an 
huyn 

Cong an 
huyn, xã 

Thi.ring 
xuyen 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
6 tháng, näm 

Quãn tn môi trtr?ing 

5 

VII 

Thirc hin thu gom và xfr I rae thai sinh hot UBND xa Thithng 
xuyen 

Dat trén 
90% hrçing 
rác thai ra 

mOi tnrang 
dtrcc thu 

gom xi:r 1 

Phông Tài 
nguyen và 

MOi trtrang 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
6 tháng, nãrn 

2 

Theo 
Chi.rong 
trInh mô 
rng quy 

mOvêsinh 
và nhxOc 

sach nông 
thôn 

M rng h thing cung cp niiác stch dphiic v1i 
nhân dan theo Chixcrng trInh mile tiêu quOc gia ye 
nuóc sch và v sinh mOi trithng nOng thôn 

Phông 
NN&PTNT 

Cong ty cp 
nhrâc trên dja 

bàn huyn 

Thi.rông 
xuyên 

Báo cáo kt 
qua hang qu, 
6 tháng, nàm 

Ix Quãn tn diên tü' - Mire do sn có và sfr dyng djch vu cong trirc tuyên do chinh quyén cung cp 

1 

Theo 
Quyêt djnh 

so 
Van phOng 

HDND- 
Các cci quan, 
don vi có lien Thirang Báo cáo kt 

952/QD-
UBND 
ngày  

UBND 
huyn 

quan; UBND 
các xã 

xuyen qua hang qu, 
6 tháng, nAm 

Dy miinh lrng diing CNTT trong ho?t dông các 
Ca quan nhà nixâc hoàn thin các miic tiêu xây 
dirng ChInh quyn din tü 



Thuc hin có hiu qua djch vii Cong trirc tuyn 
mirc d 3,4 trong giãi quyêt TTHC 

26/6/2019 
cüa UBND 

tinh 

T' lé h so 
ducic giãi 

quyêt mirc 
d3,4dat 

45% 

2 

Xây drng trin khai djch vii cOng trrc tuyn qua 
Zalo 

3 Theo 1 
trinh 

Thc hin cong tác tuyên truyn v cãi cách 
TTHC: Xây dung video htràng dan quy trInh thrc 
hiên TTHC; tuyên truyên bang pano, áp phIch. 
hixâng dn giâi quyêt ho so TTHC trirc tuyên mirc 
d 3,4 

4 K hoach 
thuc hiên 

9 

Van phông 
HDND- 
UBND 
huyn 

Các Co quan, 
don vi có lien 
quan; UBND 

các xã 

Qu 
IV/2021 

Báo cáo dinh 
k' 

Van phông 
UBND tinh 

Van phông 
HDND.. 

UBND huyn 

Qu 
IV/202 1 

K hoach 
thirc hin; 

Báo cáo két 
qua 

Phông Ni 
vit 

Trung tam 
VHTT-TT; 
UBND các 

xä 

Qu 
IV/202 1 

Báo cáo kt 
qua 
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