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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính
huyện Nông Sơn năm 2022
Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện
về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Nông Sơn năm 2022, UBND
huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành
chính (CCHC) năm 2022 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ, xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn
chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chương trình tổng thể CCHC nhà
nước trên địa bàn huyện.
Trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp CCHC
thời gian đến, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, yêu cầu xây dựng, phát triển của địa phương trong tình hình mới.
2. Yêu cầu: Báo cáo CCHC phải đảm bảo tính toàn diện, khoa học, chính
xác, khách quan; tập trung làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân những mục tiêu
không đạt được. Đồng thời, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm CCHC
của huyện thời gian đến.
II. NỘI DUNG
1. Thành phần
- Đại diện Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì Hội nghị;
- Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị thuộc huyện, các đơn
vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện: Chi cục Thuế Khu vực Quế Sơn - Nông
Sơn - Hiệp Đức, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Công chức thuộc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng
HĐND và UBND huyện;
- Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính huyện;
- Chủ tịch UBND xã và công chức phụ trách CCHC các xã;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình cử phóng
viên dự và đưa tin.
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2. Thời gian, địa điểm: Dự kiến 01 buổi, vào lúc 07h30, ngày 16/8/2022;
tại Phòng họp số 2, UBND huyện
3. Nội dung chuẩn bị Hội nghị
- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.
- Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; những hạn chế, khó khăn trong việc thực
hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4.
- Báo cáo kết quả quá trình thực hiện chuyển đổi số.
- UBND xã Quế Trung, Quế Lộc: Báo cáo tham luận tại Hội nghị.
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong xếp hạng Chỉ số
CCHC năm 2021 (Số lượng khen thưởng: 04 tập thể và 4 cá nhân).
(Có chương trình cụ thể kèm theo).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Chi từ nguồn kinh phí cải cách hành chính được UBND huyện cấp cho Phòng
Nội vụ từ đầu năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ nội dung, chương trình Hội nghị, các cơ quan, đơn vị và UBND các
xã chuẩn bị các tài liệu, báo cáo có liên quan gửi về UBND huyện trước thời gian
Hội nghị 02 ngày (qua Phòng Nội vụ huyện).
- Giao Phòng Nội vụ đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
cao trong xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021; phối hợp với Văn phòng HĐND và
UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác CCHC huyện
Nông Sơn năm 2022, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính
huyện Nông Sơn năm 2022
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-UBND ngày /7/2021 của UBND huyện)
TT

Nội dung

Thực hiện
Văn phòng HĐND và
UBND huyện

1

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

2

Phát biểu khai mạc

3

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên
địa bàn huyện

4

Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ trực
tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp
huyện, cấp xã; những hạn chế, khó khăn trong việc Văn phòng HĐND và
thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến, đặc
UBND huyện
biệt là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4

5

Báo cáo kết quả quá trình thực hiện chuyển đổi số

6

Tham luận và thảo luận

-

Báo cáo về việc thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ
sơ, thủ tục hành chính trực tuyến trên phần mềm UBND xã Quế Trung
một cửa điện tử

-

Báo cáo về những nổ lực trong việc duy trì tốt sự
hài lòng của tổ chức, cá nhân tại xã

UBND xã Quế Lộc
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Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao
trong xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021

Phòng Nội vụ

8

Kết luận Hội nghị

Chủ trì Hội nghị
Phòng Nội vụ

Phòng Văn hóa và
Thông tin
Các cơ quan, đơn vị,
địa phương

Chủ trì Hội nghị

