
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ NGÃ NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0 9 /TM-UBND Ngã Năm, ngày 0ỉ tháng 02 năm 2021

THƯ MỜI

Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 01, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 02 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, với thành phần, thời gian và 
địa điểm như sau:

* Thành phần mời:
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thị ủy;
- Ủy viên UBND thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị;
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực Thạnh Trị - Ngã Năm;
- Thủ trưởng các ngành thị xã: Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Đài 
Truyền thanh, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã;

- Chủ tịch UBND các xã, phường.
* Thời gian: lúc 14 giờ, ngày 04/02/2021 (thứ Năm).
* Địa điểm: Phòng họp số 7 - UBND thị xã.
Giao Thủ trưởng các ban, phòng ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo phản ánh khó khăn, vướng mắc 
liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời 
gian tới (Kèm theo tài liệu).

Nơi nhận:
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- Lưu: VT, VP.

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Úy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 
Tĩnh Sóc Trăng 
01- 02-2021 14:05:2 0 + 07:00

Phan Văn Trạng



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ NGÃ NĂM

Số: /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngã Năm, ngày tháng 01 năm 2021
DỰ t h ả o

---------- BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01 

và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 02/2021

Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 
I/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm tập trung triển khai thực hiện trong 
tháng 01/2021, đạt kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01/2021
1. Kinh tế
- Sản xuất nông nghiệp:

+ Vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021 xuống giống 100% diện tích (18.545 ha), 
trà lúa trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh, hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt; diện 
tích hợp đồng bao tiêu: 14.458 ha, chiếm 78% diện tích. Cơ cấu giống gồm lúa 
thơm, đặc sản chiếm 89,12% diện tích (trong đó, các giống lúa đặc sản ST chiếm 
60,07% diện tích); còn lại lúa cao sản chiếm 10,88% diện tích.

+ Tình hình sản xuất màu, nuôi thủy sản, phát triển chăn nuôi đàn gia súc, 
gia cầm được quan tâm, kết quả thực hiện đến nay đạt trên 22% chỉ tiêu kế hoạch; 
công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được các ngành, các 
cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm trên 94% so tổng 
đàn trong tuổi tiêm. Trong tháng, UBND thị xã ban hành kế hoạch phòng chống 
bệnh dịch tả Châu Phi giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tổng kết 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Trong tháng, UBND thị xã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp rà soát, đề 

xuất nhu cầu vốn đầu tư hỗ trợ đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 
và thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; về kết 
quả thẩm định các tiêu chí của xã Tân Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đa 
số các sở, ngành tỉnh đã có văn bản trả lời về thẩm định đạt tiêu chí năm 2020, tuy 
nhiên hiện nay còn tiêu chí số 6, 16 và 18.6 chưa có văn bản trả lời.

- Lĩnh vực tài nguyên - môi trường và quản lý đô thị:

+ Trong tháng, tiếp nhận và giải quyết hoàn thành 485/597 hồ sơ liên quan 
lĩnh vực đất đai (hiện còn 112 hồ sơ trong thời hạn giải quyết); cấp 09 giấy chứng 
nhận đăng ký QSD đất lần đầu, luỹ kế đến nay đã cấp 20.720 giấy, đạt 99,64% tổng 
diện tích phải cấp theo quy định; tính đến nay đã cấp giấy xác nhận cho 314/314 cơ 
sở đăng ký kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường, đạt 100% cơ sở phải cấp theo quy
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định. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn đạt 99,42%; tỷ lệ hộ 
dân cư sử dụng nước sạch ở đô thị thực hiện đến nay đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất 
kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ đạt tiêu chuẩn môi trường 90,0%; tỷ lệ 
thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn, công nghiệp, làng 
nghề đạt tiêu chuẩn môi trường 78,06%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại 
đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc được 
trang bị các thiết bị ô nghiễm, xử lý chất thải đạt 100%; chất thải rắn y tế phấn đấu 
thu gom và xử lý đạt 100%.

+ Công tác chỉnh trang đô thị phục vụ vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân 
Sửu được quan tâm; Uỷ ban nhân dân thị xã chỉ đạo xây dựng khu vực phục vụ 
kinh doanh chợ đêm; lắp đặt, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn 
trang trí; cắt tỉa cây xanh, vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng thu gom, xử lý rác 
kịp thời đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Thành lập 
Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra sắp xếp trật tự mua bán, niêm yết giá, phòng 
chống cháy nổ, an toàn sử dụng điện, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trung 
tâm trên địa thị xã.

- Thu ngân sách đến ngày 25/01/2021 đạt 2,755 tỷ đồng, đạt 7,10% chỉ 
tiêu tỉnh và 5,30% kế hoạch thị xã.

- Xây dựng cơ bản: Tổng vốn xây dựng năm 2020 là 301 tỷ 170 triệu 
đồng (kể cả nguồn vốn giai đoạn 2020 -  2021), tính đến ngày 31/12/2020 đã giải 
ngân là 276 tỷ 540 triệu đồng, đạt 91,81% so với kế hoạch, trong đó: Vốn đầu 
tư phát triển 209 tỷ 142 triệu, đạt 93,44% kế hoạch; Vốn sự nghiệp có tính chất 
đầu tư 81 tỷ 085 triệu đồng, đạt 88,11% kế hoạch.

2. Văn hóa - xã hội
- Văn hóa và Thông tin: c  ác hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm 

thực hiện, nhất là công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; xây 
dựng kế hoạch phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ 
mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Khu tượng đài c  hiến thắng chi 
khu Ngã Năm. Thực hiện trang trí 94 hộp đèn panô tuyên truyền “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ch í Minh” trên các tuyến đường nội 
ô thị xã; treo 47 băng rôn, 600 cờ phướn, 250 cờ đuôi cá chào mừng Tết Dương 
lịch năm 2021. Trong tháng, cấp mới 20 thẻ bạn đọc, phục vụ trên 100 lượt bạn 
đọc (tại Thư viện thị xã và các phòng đọc ở cơ sở) với hơn 1.200 lượt tài liệu.

- Y tế: Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, kết quả 
trong tháng đã khám và điều trị cho 24.222 lượt, lũy kế: 24.222 lượt (Trung tâm 
Y tế 14.372 lượt, lũy kế 14.372 lượt, các Trạm Y tế xã, phường 9.850 lượt, lũy 
kế 9.850 lượt). Trong tháng, có 21 ca bệnh tay - chân - miệng, đã được kiểm 
soát và điều trị kịp thời; tính đến nay trên địa bàn thị xã chưa ghi nhận trường 
hợp nghi ngờ nhiễm c  ovid-19.

- Giáo dục và Đào tạo: c  hất lượng dạy và học từng bước được nâng lên; 
kết quả đánh giá chất lượng học kỳ I năm học 2020 - 2021, cấp tiểu học: học
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sinh chưa hoàn thành môn Toán: 235 em (tỉ lệ 3,25%), học sinh chưa hoàn thành 
môn Tiếng Việt: 235 em (tỉ lệ 3,25%); cấp THCS: kết quả xếp loại hạnh kiểm 
tốt 77,6%, khá 19,9%, trung bình 2,2%, yếu 0,4% (so học kỳ 1 năm học trước tỉ 
lệ hạnh kiểm tốt giảm 0,8%; khá tăng 1,2%; trung bình giảm 0,3%; yếu giảm 
0,29%). Kết quả xếp loại học lực giỏi 22,3%, khá 38,7%, trung bình 30,5%, yếu 
7,8%, kém 0,6% (so học kỳ 1 năm học trước: học lực loại giỏi tăng 3,07%; khá 
giảm 0,27%; trung bình giảm 2,6%; yếu giảm 0,4%; kém giảm 0,37%).

- Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện tốt chính sách đối với 
người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện trợ cấp thường xuyên. Tổ 
chức rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 
năm 2021. Thực hiện chi hỗ trợ cho 102 đối tượng vợ liệt sĩ tái giá gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
với số tiền 146 triệu 250 ngàn đồng. Thành lập đoàn thăm, tặng 20 phần quà cho 
10 hộ gia đình người công giáo thuộc hộ nghèo và 10 hộ gia đình người công 
giáo thuộc đối tượng chính sách tiêu biểu nhân dịp Lễ giáng sinh năm 2020, với 
số tiền 18 triệu đồng. Tổ chức Hội nghị tổng kết C hương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững năm 2020, đồng thời khen thưởng cho 02 tập thể, 04 cá 
nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác giảm nghèo.

- Lĩnh vực Dân tộc: Phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến 
thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg cho đối tượng người có uy tính tại 
05 đơn vị thuộc xã Vĩnh Quới.

3. Quốc phòng - an ninh
- Công tác quốc phòng - an ninh tại địa phương luôn được quan tâm, duy 

trì chế độ trực đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Phối hợp hoạt động tuần 
tra theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP được 89 cuộc có 622 lượt đồng chí tham 
gia (trong đó: Quân sự 243 lượt đồng chí, C ông an 379 lượt đồng chí). Tiếp tục 
thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, phấn 
đấu đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Theo dõi chặt chẽ tình hình người nước ngoài, việt 
kiều về địa bàn thị xã theo quy định.

- Lực lượng C ông an, Quân sự phối hợp ra quân tấn công trấn áp các loại 
tội phạm. Tuy nhiên, trong tháng vi phạm hình sự xảy ra 03 vụ 02 đối tượng trên 
địa bàn Phường 2, Mỹ Quới (so tháng trước tăng 02 vụ); kết quả: điều tra làm rõ 
02 vụ 02 đối tượng (tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 66,66%), ra quyết định khởi 
tố 03 vụ án, 02 bị can, đồng thời ra quyết định tạm giam 01 đối tượng. Phát hiện 
01 vụ 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn phường 1; kết 
quả: đang củng cố hồ sơ xử lý 02 đối tượng. Tiến hành kiểm tra 24 đối tượng 
nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, qua kiểm tra phát hiện 11 đối tượng 
dương tính với chất ma túy (so tháng trước tăng 06 đối tượng); kết quả ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 04 đối tượng với tổng số tiền 3000.000 đồng, 
áp dụng Nghị định 111/NĐ-CP 01 đối tượng, giáo dục cho cam kết 13 đối 
tượng, đang củng cố hồ sơ xử lý 06 đối tượng, ngoài ra áp dụng Nghị định 
221/NĐ-CP 01 đối tượng mang sang. Trật tự xã hội xảy ra 03 vụ 03 đối tượng
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(so tháng trước tăng 01 vụ); kết quả ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
03 đối tượng, với tổng số tiền 3.750.000 đồng. Tệ nạn xã hội xảy ra 04 vụ 21 đối 
tượng; kết quả: đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng. Qua tuần tra kiểm soát 
phát hiện 88 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính 89 trường hợp với tổng số tiền 181.050.000 đồng (bao 
gồm kỳ trước mang sang); trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ 
trên địa bàn Phường 2 làm 01 người chết và 01 người bị thương.

4. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền
- Thẩm tra, xác minh, kết luận 03 trường hợp phản ánh, kiến nghị liên quan 

đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, tổ chức tiếp dân theo 
định kỳ và thường xuyên với 08 lượt người dân đến kiến nghị, phản ánh, nội 
dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; qua đó xử lý và hướng dẫn người 
dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Ngành Tư pháp thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng 
thực bản sao giấy tờ văn bản các loại; thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền 
phổ biến pháp luật được 48 cuộc, có 942 lượt người tham dự; công tác hòa giải 
luôn được quan tâm, tổng số vụ phải hòa giải 22 vụ việc; số chuyển sang 08 vụ, 
việc; số phát sinh 14 vụ việc; số tổ chức hòa giải 08 vụ việc, trong đó: hòa giải 
thành 06 vụ việc, đạt 82,3%; hòa giải không thành 02 vụ việc, số vụ việc chuyển 
sang kỳ sau 14 vụ việc.

- Tổ chức bộ máy - biên chế thường xuyên được kiện toàn. UBND thị xã 
ban hành các quyết định về tổ chức, chế độ chính sách, chế độ tiền lương, nâng 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã theo quy định. 
Quyết định khen thưởng 05 tập thể và 14 các nhân có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác giảm nghèo năm 2020.

c  ông tác cải cách hành chính được quan tâm; đặc biệt công tác cải cách 
thủ tục hành chính, thị xã tiếp tục duy trì mô hình rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính so với quy định theo hệ thống quản lý chất lượng T c  VN ISO 
9001:2015. Quyết định thành lập Tổ thẩm định c  hỉ số c  ải cách hành chính của 
UBND cấp xã năm 2020. Trong tháng, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ 
sơ hành chính thị xã tiếp nhận 787 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang 407 hồ 
sơ. Đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 467 hồ sơ các lĩnh vực, còn lại 320 hồ 
sơ trong thời hạn giải quyết.

***

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng đạt được kết quả bước 
đầu, xuống giống dứt điểm trà lúa Đông xuân; tình hình dịch bệnh trên lúa được 
theo dõi chặt chẽ; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 
được quan tâm thực hiện. Các mặt văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách 
đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, 
nhất là công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2021; công tác tuyển quân được thực 
hiện chặt chẽ, đúng quy trình; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững và ổn định, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
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Nhà nước được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận 
trong Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: 
tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức 
tạp, tệ nạn trộm cắp có chiều hướng gia tăng; tình hình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 ở một số ngành, đơn vị còn chậm; nhất là công 
tác tham mưu, đề xuất định hướng triển khai thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp 
kinh tế, dạy nghề, giải quyết việc,...

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 02/2021
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng 

an ninh tháng 02/2021, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các ngành, các cấp tập 
trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kinh tế
Theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt công tác dự tính dự báo tình hình dịch 

hại trên trà lúa Đông Xuân 2020 - 2021 và tình hình xâm nhập mặn để chủ động 
các giải pháp phòng trị, ngăn ngừa, không để ảnh hưởng đến năng suất, sản 
lượng lúa. Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chăm sóc 
tốt trà lúa Đông Xuân. Tập trung phát triển diện tích màu, chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh động vật, nhất là 
công tác tiêm phòng trên đàn gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
giết mổ, đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, nhất là thời 
điểm trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khẩn trương hoàn thành trang trí, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công 
cộng, cổng chào điện tử; chỉnh trang, cắt tỉa cây xanh; chỉ đạo phát quang, vệ 
sinh môi trường các tuyến giao thông trên địa bàn thị xã, kịp thời phục vụ bà con 
vui xuân đón Tết.

Tiếp tục triển khai thực hiện hương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 
động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, 
đặc biệt tập trung chỉnh trang, trồng hoa kiểng, thực hiện các phần việc trên 
tuyến đường điểm, tuyến đường kiểu mẫu, phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ nét 
diện mạo thị xã, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên 
địa bàn thị xã đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; tiếp tục 
nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ 
khắc phục, chữa chữa Nhà lồng chợ Ngã Năm. Đồng thời, chỉ đạo các ngành có 
liên quan, UBND Phường 1 sắp xếp trật mua bán khu vực trung tâm, thị xã, khu 
vực chợ đêm,... đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ngành Thuế phối hợp tốt với UBND các xã, phường tập trung thu ngân 
sách ngay từ đầu năm; rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh để kịp
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thời điều chỉnh bổ sung tăng thu thuế nhằm đảm bảo thực hiện công bằng, đúng 
quy định, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu năm 2021.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã, các chủ đầu tư phối 
hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, các ngành, đơn vị có liên quan khẩn 
trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục triển khai các công trình xây dựng theo kế 
hoạch năm 2021; đồng thời quan tâm kiểm tra, giám sát chặt chẽ về chất lượng, 
tiến độ thi công các công trình.

2. Văn hóa - xã hội
- Khẩn trương hoàn thành công tác trang trí, sửa chữa, làm mới các panô, 

áp phích tuyên truyền; chuẩn bị chu đáo chương trình, kế hoạch tổ chức văn 
nghệ phục vụ bà con đêm giao thừa Tết nguyên đán năm 2021. Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường 
quảng bá du lịch thị xã kết hợp kêu gọi đầu tư.

- Ngành Giáo dục và đào tạo thị xã chỉ đạo các điểm trường thực hiện tốt 
phòng chống cháy nổ, bố trí lịch trực bảo quản tốt cơ sở vật chất, các trang thiết 
bị dạy và học; phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường và các đoàn thể tích cực 
vận động các em học sinh chưa ra lớp, duy trì, đảm bảo sĩ số học sinh sau nghỉ 
Tết Nguyên đán; có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu, đảm bảo theo kịp 
chương trình giảng dạy.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh c  ovid-19, tay - chân - 
miệng, sốt xuất huyết để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát trên địa 
bàn. Thực hiện tốt việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn 
thực phẩm; đảm bảo phân công trực đầy đủ bác sĩ, điều dưỡng, thuốc chữa 
bệnh,... trực cấp cứu 24/24 giờ tại các tuyến để đảm bảo việc cấp cứu, điều trị 
kịp thời cho bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết.

- Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp 
thời, đúng đối tượng, nhất là trong dịp Tết; đổi mới phương pháp đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù 
hợp nhu cầu của địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả hương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kịp thời triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ 
cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

3. Quốc phòng - an ninh
- Thực hiên tốt các bước của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về đảm bảo quốc phòng, an ninh; các giải pháp phòng ngừa, đấu 
tranh, kịp thời xử lý nghiêm minh các loại tội phạm.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng c  ông 
an, Quân sự và các ngành, các cấp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 
05/9/2019 của c  hính phủ trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, trấn áp các loại tội
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phạm, tệ nạn xã hội; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, kiềm chế 
tai nạn giao thông.

4. Công tác thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền
- Triển khai thực hiện công tác thanh tra năm 2021 theo kế hoạch. Chú 

trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời đúng 
quy định các đơn thư khiếu nại của công dân; quan tâm công tác hòa giải, kịp 
thời giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân ngày từ cơ sở, tránh tình 
trạng khiếu nại kéo dài.

- Thực hiện tốt công tác chính sách tiền lương, công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức. Quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải 
cách thủ tục và duy trì triển khai rút ngắn thủ tục hành chính; ứng dụng tốt phần 
mền quản lý văn bản, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Tăng cường 
công tác kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nhất là thời điểm trước và sau 
nghỉ Tết.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội trong tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021 của Ủy ban 
nhân dân thị xã Ngã Năn

Nơi nhận:
- VP. UBND tỉnh;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- c  ác Ban, phòng, ngành thị xã;
- UBND các xã, phường;
- BLĐ, c v  nghiên cứu VP;
- Lưu: VT, VP.

./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XẢ NGẢ NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 0 3 /KH-UBND Ngã Năm, ngày 15 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2021;

Để tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại 
địa phương, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành 
chính năm 2021, với nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24 

tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Kế hoạch số 82/KH- 
UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm thực 
hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 20/8/2020 của Thị ủy thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là 
sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và cải cách thủ tục hành 
chính; cũng như tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính 
năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực gắn với ứng dụng công 
nghệ thông tin, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ 
Nhân dân; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 
phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ.

- Tiếp tục cải thiện Chỉ số CCHC cấp huyện (PAR INDEX).
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao 

nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, 
vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, công 
chức, viên chức đến quần chúng nhân dân.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã căn cứ vào nội dung Kế 
hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình xác định rõ vai trò, trách 
nhiệm, tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công 
tác CCHC trong năm 2021.

II. CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra hệ thống hóa 
các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có
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nội dung không đúng quy định; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, 
công chức, viên chức và Nhân dân được biết, thực hiện đúng pháp luật.

Thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn.
2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
Thủ trưởng các ban phòng, ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường 

tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kiểm soát chặt chẽ việc công bố TTHC theo quy định của pháp luật. Lựa 
chọn những TTHC không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 
để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, 
kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện Chỉ số CCHC 
của thị xã. Thực hiện việc đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện thủ tục hành 
chính của các đơn vị phải đúng theo biểu mẫu hướng dẫn, số liệu phải đảm bảo 
chính xác.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 28/11/2018 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết TTHC; các Nghị quyết của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa thị xã, các 
xã, phường để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh 
nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% TTHC được cập nhật, 
công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận Một cửa thị xã, các xã, phường, trên Cổng 
Thông tin điện tử thị xã. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển 
khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
các quy định hành chính. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng 
văn bản đối với những hồ sơ trễ hạn.

3. Cải cách tổ chức bộ máy
Kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thực hiện phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền địa phương đảm bảo 

phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế. Thực hiện kiểm tra, 
đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp xã.

Thực hiện có hiệu quả công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39- 
NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức theo quy định.
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4. Cải cách công vụ
Quán triệt nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 
cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 1847/QĐ- 
TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa 
công vụ và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Sóc Trăng về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và 
chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 
tỉnh Sóc Trăng.

Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm theo tiêu chuẩn 
nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở xác định biên chế, 
tuyển dụng và quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức.

Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, đảm bảo công khai, minh bạch, 
công bằng, có trình độ chuyên môn đúng vị trí việc làm. Tuân thủ quy trình, tiêu 
chuẩn, điều kiện trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức 
danh theo quy định; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác 
phong và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 
công vụ.

5. Cải cách tài chính công
Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn thị xã. Đổi mới cơ 
chế phân bổ ngân sách cho các cơ quan hành chính dựa trên nhiệm vụ được giao, 
kết quả hoạt động và sản phẩm đầu ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao 
hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết 
kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên một số 
lĩnh vực.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, 

nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Triển khai các giải pháp trong xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số 
theo chủ trương chung của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương, 
tỉnh và tình hình thực tế của thị xã góp phần xây dựng Chính phủ số, Chính phủ 
điện tử. Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành, phần mềm 
Một cửa điện tử, thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong liên hệ, giải 
quyết công vụ.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu 
mức độ 3 trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử của thị xã. Cải tiến việc áp dụng
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Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan 
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã.

7. Công tác chỉ đạo điều hành
Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện 

công tác CCHC. Tiếp tục xác định nhiệm vụ CCHC là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - 
xã hội thị xã trong giai đoạn mới. Đưa tiêu chí về kết quả triển khai CCHC vào 
việc xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ; xử lý 
hoặc đề xuất xử lý triệt để những trường hợp chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Tổ chức tuyên truyền công tác CCHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa 
phương bằng nhiều hình thức thích hợp, nhất là tuyên truyền việc thực thi đơn 
giản hoá thủ tục hành chính, các mô hình, cách làm hay.

III. PHÂN CÔNG CỤ THỂ CÁC NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Theo phụ lục đính kèm)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các Ban, phòng ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thị 

xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường
Trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị 

phù hợp thực tế tình hình địa phương; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, 
nhiệm vụ cải cách hành chính, bố trí đủ nhân lực và điều kiện đảm bảo hoàn 
thành những nhiệm vụ, công việc được giao.

Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng và năm về tình hình, kết quả thực hiện công 
tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ 
thị xã) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Riêng đối với 
các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách từng lĩnh vực CCHC phải báo cáo 
thêm tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này; đồng 
thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã về điểm số theo tiêu chí, tiêu 
chí thành phần Chỉ số CCHC thị xã thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách.

Thời hạn báo cáo chậm nhất vào ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo. 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 15/6/2020 
đến ngày 14/9/2021;

- Báo cáo tổng hợp năm 2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 
15/12/2020 đến ngày 14/12/2021.
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* Lưu ý: Trường hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo kết quả công 
tác CCHC định kỳ không đúng thời gian theo quy định làm ảnh hưởng đến kết 
quả Chỉ số cải cách hành chính thị xã, sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thị xã.

2. Đối với các cơ quan chủ trì thực hiện nội dung cải cách hành chính
2.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện các nội 

dung CCHC (theo Phụ lục phân công đính kèm) chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về kết quả tiến độ triển khai 
thực hiện; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp kiểm tra các nội 
dung CCHC thuộc lĩnh vực được giao; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã 
giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần duy trì và cải thiện Chỉ số 
CCHC thị xã.

2.2. Phòng Nội vụ thị xã
Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thị xã theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đề xuất Uỷ ban nhân dân thị xã 
về các biện pháp cần thiết bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng 
bộ. Đồng thời, phối hợp với các ban, phòng ngành thị xã có liên quan tham mưu 
Ủy ban nhân dân thị xã đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CCHC hằng năm của 
các xã, phường.

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân thị xã quyết định bố trí kinh phí phù hợp, đảm bảo triển khai tốt công 
tác CCHC trên địa bàn thị xã.

Chủ trì, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Nội vụ tỉnh về kết 
quả thực hiện công tác CCHC của thị xã theo định kỳ hoặc đột xuất (nếu có). 
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ năm 
2021 đúng theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu gặp khó 
khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, 
các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Phòng Nội vụ thị xã để tổng hợp, tham 
mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân thị xã Ngã Năm./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh;
- TT. Thị ủy;
- TT.HĐn D thị xã;
- TT.UBND thị xã;
- Các Ban, phòng ngành thị xã;
- Các đơn vị sự nghiệp thị xã;
- UBND các xã, ' ' ng;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

,  ,  .  r r ỉ í - Ọ Ỉ Í O Ỉ U  1:07:01 + 07 :00Kim Thai Phỏng

Uy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 
Tỉnh Sóc Trăng
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M 2021
Ngã Năm)

Úy ban nhân dân ím xã Ngã Năm 
Tĩnh Sóc Trăng 
15-01-2021 11:07:08 + 07 :00

Nhiệm
vụ

chung
N hiệm  vụ cụ thể Sản phẩm

C ơ quan  
chủ trì

C ơ quan  
phối hợp

Thời gian thực  
hiện

Cải 
cách  

thể chế

1. Ban hành và triển khai kịp thời kế hoạch 
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn thị xã.

- Kế hoạch của U B N D  thị xã;
- Báo cáo kết quả thực hiện. Phòng Tư pháp

Các ban, phòng 
ngành; U B N D  xã, 

phường

Theo quy định 
của Sở Tư pháp

2. Tự kiểm tra, kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn thị xã

Báo cáo của U B N D  thị xã 
(Theo thời gian báo cáo thống 
kê ngành Tư pháp)

Phòng Tư pháp
Các ban, phòng 

ngành; U B N D  xã, 
phường

Theo quy định 
của Sở Tư pháp

3. Thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp 
luật trên địa bàn thị xã.

- Kế hoạch của U B N D  thị xã;
- Báo cáo kết quả thực hiện. Phòng Tư pháp

Các ban, phòng 
ngành; U B N D  xã, 

phường

- Tháng 02/2021
- Theo quy định 
của Sở Tư pháp

Cải 
cách  

thủ tục  
hành  
chính

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 
kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính năm 
2021.

- Kế hoạch của U B N D  thị xã;
- Báo cáo kết quả thực hiện

VP.HĐND và 
UBN D

Các ban, phòng 
ngành; U B N D  xã, 

phường

- Theo Kế hoạch
của tỉnh

- Trong năm 2021

2. Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 
của các ban, phòng ngành, Ủ y ban nhân dân 
các xã, phường.

Báo cáo kết quả thực hiện
VP.HĐND và 

UBN D

Các ban, phòng 
ngành; U B N D  xã, 

phường

Hàng quý và năm 
2021

3. Thường xuyên cập nhật niêm yết, công 
khai thủ tục hành chính tại B ộ phận một cửa 
thị xã, các xã, phường (khi Chủ tịch UBN D  
tỉnh ban hành Quyết định thay thế, bãi bỏ 
hoặc các thủ tục hành chính đã công khai 
nhưng phai màu, bị hỏng, bị rách,...). Rút 
ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành 
chính tại B ộ phận M ột cửa thị xã

- Báo cáo kết quả thực hiện 
(lồng ghép vào Báo cáo kiểm  
soát thủ tục hành chính)
- Kế hoạch phối hợp
- Thông báo rút ngắn thời gian 
giải quyết một số thủ tục hành 
chính

VP.HĐND và 
UBND; U BND , 

xã, phường

Các ban, phòng 
ngành

- Thường xuyên 
- Trong năm 2021
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4. Tiếp tục thực hiện các quy định tiếp nhận 
phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại 
các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
thị xã

Báo cáo kết quả thực hiện
VP.HĐND và 

UBN D

Các ban, phòng 
ngành; U B N D  xã, 

phường
Trong năm 2021

Cải
cách tổ 

chức  
bộ 

m áy

1. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế quy 
định của Tỉnh.

- Văn bản triển khai
- Báo cáo kết quả thực hiện Phòng N ội vụ

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 
U B N D  xã, phường

Trong năm 2021

2. Kiểm tra tình hình hoạt động; phân cấp của 
các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã, UBN D  
các xã, phường.

Kế hoạch và kết quả thực hiện 
(Lồng ghép với Kế hoạch và 
kết quả kiểm tra CCHC)

Phòng N ội vụ
Các ban, phòng 

ngành có liên quan; 
U B N D  xã, phường

Trong năm 2021

Cải
cách
công

vụ

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021 
của thị xã.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
của U B N D  thị xã được duyệt.
- Báo cáo kết quả thực hiện

Phòng N ội vụ
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan
Trong năm 2021

2. Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
giáo dục

- Kế hoạch
- Quyết định công bố kết quả

Phòng N ội vụ
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
Trong năm 2021

3. Tiếp tục triển khai đánh giá và phân loại cán 
bộ, công chức, viên chức theo quy định Báo cáo kết quả thực hiện Phòng N ội vụ

Các ban, phòng 
ngành; U B N D  xã, 

phường

Tháng 12 năm 
2021

Cải
cách
tài

chính
công

1. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 
130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005 của Chính 
phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 
đối với cơ quan hành chính nhà nước và Nghị 
định số 117/2013 /NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa 
đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 
130/2005/n Đ-CP.

Báo cáo kết quả thực hiện.
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Các ban, phòng 
ngành; U B N D  xã, 

phường
Trong năm 2021

2. Triển khai thực hiện Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công lập.

Báo cáo kết quả thực hiện
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch
Các đơn vị sự 

nghiệp công lập.
Trong năm 2021
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3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo phân cấp 
quản lý nhà nước (công tác thu chi ngân sách, 
phòng chống tham nhũng)

- Kế hoạch thanh tra
- Kết luận thanh tra

Thanh tra, các 
ban, phòng ngành 

có liên quan

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 

U B N D  các xã, 
phường.

Trong năm 2021

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh

Báo cáo kết quả thực hiện
Phòng Tài chính 
chính - Kế hoạch

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 

U B N D  các xã, 
phường.

Định kỳ theo quy 
định của tỉnh

X ây  
dựng  

và 
phát 
triển  

Chính  
phủ  

điện tử

1. Ban hành và triển khai kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan hành chính nhà nước năm 2021.

- Kế hoạch
- Báo cáo kết quả thực hiện

VP.HĐND và 
UBN D

Các ban, phòng 
ngành và U B N D  

xã, phường.
Quý I/2021

2. Duy trì thực hiện thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích Báo cáo kết quả thực hiện.

VP.HĐND và 
UBN D

Các ban, phòng 
ngành và U B N D  
các xã, phường.

Hàng quý trong 
năm 2021

3. Đánh giá kết quả việc xây dựng, áp dụng, 
duy trì, cải hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại thị xã và 
các xã, phường.

- Báo cáo đánh giá
VP.HĐND và 

UBN D

Các ban, phòng 
ngành và U B N D  

xã, phường.
Trong năm 2021

C ông  
tác chỉ 

đạo  
điều  
hành

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải 
cách hành chính năm 2021

- Kế hoạch
- Báo cáo kết quả thực hiện

Phòng N ội vụ
Các ban, phòng 

ngành, U B N D  các 
xã, phường

-Tháng 01/2021 
-Tháng 11/2021

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 
tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

- Kế hoạch
- Báo cáo kết quả (lồng ghép 
với kết quả CCHC)

Phòng N ội vụ

Đài truyền thanh; 
Các ban, phòng 

ngành, U B N D  các 
xã, phường

-Tháng 01/2021 
-Tháng 12/2021

3. Kiểm tra cải cách hành chính
- Kế hoạch
- Báo cáo kết quả Phòng N ội vụ

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 

U B N D  các xã, 
phường

-Tháng 02/2021 
-Tháng 12/2021

4. Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ và thực hiện 
kiểm tra công vụ công chức

- Quyết định
- Báo cáo kết quả kiểm tra

Phòng N ội vụ

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 

U B N D  các xã, 
phường

Trong năm 2021



9

5. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ và Đề án văn hóa 
công vụ

Báo cáo kết quả thực hiện Phòng N ội vụ

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 

U B N D  các xã, 
phường

Trong năm 2021

6. Xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủ y  
ban nhân dân thị xã và hoàn thành thẩm định 
chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp xã

Báo cáo kết quả thực hiện 
(lồng ghép báo cáo kết quả 
thẩm định chấm điểm chỉ số 
cải cách hành chính cấp xã)

Phòng N ội vụ; 
các ban, phòng 
ngành có liên 

quan

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 

U B N D  các xã, 
phường

Trong năm 2021

7. Xây dựng, triển khai thực hiện Chương 
trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 
- 2030, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị
xã

Kế hoạch Phòng N ội vụ
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan

Theo Kế hoạch 
triển khai của 
U B N D  tỉnh

8. Tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC trên địa bàn 
thị xã

- Kế hoạch
- Các văn bản chỉ đạo khác Phòng N ội vụ

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 

U B N D  các xã, 
phường

Quý IV/2021

9. Tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành 
chính trên địa bàn thị xã Văn bản chỉ đạo

VP.HĐND và 
UBND; Phòng 

N ội vụ

Các ban, phòng 
ngành có liên quan; 

U B N D  các xã, 
phường

Trong năm 2021


