
Phụ lục 
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb  /QĐ-UBND ngày #nbh /12/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

I Cải cách thể chế 

1

3.1: Kế hoạch công tác xây 
dựng, kiểm tra, rà soát 
VBQPPL và công tác pháp 
chế, hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2023

Kế hoạch Sở Tư pháp

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

Quý I

2

1.1: 100% các cơ 
quan, đơn vị, địa 
phương thực hiện 
đúng quy định về 
xây dựng, ban 
hành; kiểm tra, xử 
lý; rà soát, hệ 
thống hóa văn bản 
QPPL

2.1: Xây dựng Kế 
hoạch công tác 
xây dựng, kiểm 
tra, rà soát 
VBQPPL và công 
tác pháp chế, hỗ 
trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ 
và vừa 

3.2: Kết quả thực hiện Kế 
hoạch công tác kiểm tra, xử 
lý. Rà soát, hệ thống hóa 
VBQPPL trên địa bàn tỉnh 
năm 2023

Báo cáo Sở Tư pháp

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

Quý IV

Kinh 
phí chi 
thường 
xuyên

3

1.2: 100% văn bản 
QPPL được xây 
dựng, ban hành 
đảm bảo cơ sở 
pháp lý, đúng trình 
tự, thủ tục quy 
định; đảm bảo 
thống nhất với hệ 
thống pháp luật

2.2: Thực hiện 
Chương trình ban 
hành văn bản  
QPPL

3.3: Ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản 
QPPL thuộc các ngành, lĩnh vực cấp tỉnh và huyện, thị 
xã, thành phố.

2023



2

STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

4

2.3: Xây dựng Kế 
hoạch theo dõi 
tình hình thi hành 
pháp luật.

3.4: Kế hoạch công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2023

Kế hoạch Sở Tư pháp

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

Quý I

5

1.3: Hoàn thành 
100% Kế hoạch 
công tác theo dõi 
thi hành pháp luật 
năm 2023 của 
UBND tỉnh

2.4: Triển khai kế 
hoạch theo dõi 
tình hình thi hành 
pháp luật.

3.5: Kết quả thực hiện Kế 
hoạch công tác theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật năm 
2023

Báo cáo Sở Tư pháp

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

Quý IV

II Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

6

1.4: Thực hiện việc 
sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp 
huyện, xã

3.6: Thực hiện theo Nghị 
quyết số 595/NQ-
UBTVQH15 ngày 
12/9/2022 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc 
tiếp tục thực hiện chủ 
trương sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp 
huyện, cấp xã

Đề án Sở Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

2023-
2030

7

3.7: Xây dựng Kế hoạch 
thực hiện phân cấp, ủy quyền 
đối với Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã và các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh

Kế hoạch 
của UBND 

tỉnh
Sở Nội vụ

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

8

1.5: Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ 
các sở, ngành, địa 
phương

2.5: Triển khai 
thực hiện Nghị 
quyết số 57/ NQ-
HĐND tỉnh thông 
qua Đề án đẩy 
mạnh phân cấp, ủy 
quyền đối với Ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã và 

3.8: Báo cáo kết quả phân 
cấp, ủy quyền Báo cáo Sở Nội vụ

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 

2023
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STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân 
tỉnh

thị xã, thành phố

III Cải cách chế độ công vụ

9 3.9: Kế hoạch đào tạo bồi 
dưỡng Kế hoạch Sở Nội vụ

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

Quý 
I/2023

10

2.6: Thực hiện 
đào tạo bồi dưỡng 
theo vị trí việc 
làm 3.10: Báo cáo kết qủa đào 

tạo, bồi dưỡng Báo cáo
Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

Quý 
IV/202

3

11

3.11: Xây dựng Chính sách 
đối với viên chức, người lao 
động ngành giáo dục công 
tác ở vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thuộc tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 
của HĐND 

tỉnh 
Sở Nội vụ

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

Quý I

12

1.6: Nâng cao năng 
lực về chuyên môn 
nghiệp vụ, quản lý 
công việc, kỹ năng 
hành chính của 
công chức, viên 
chức. Xây dựng 
văn hóa phục vụ 
trong giải quyết 
công việc cho tổ 
chức, người dân và 
doanh nghiệp

3.12: Xây dựng chính sách 
thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 
của Hội 

đồng nhân 
dân 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

Quý I

IV Cải cách tài chính công
13 1.7: Cơ chế, chính 2.7: Tham mưu 3.13: Tiếp tục tham mưu Văn bản Sở Tài Các Sở, ban, 
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STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

ban hành, sửa đổi 
bổ sung các văn 
bản về quản lý 
ngân sách, tài sản 
công.

ban hành, sửa đổi bổ sung 
các văn bản về quản lý ngân 
sách, tài sản công.

chính ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

14

2.8: Đẩy mạnh xã 
hội hóa, tăng 
cường các biện 
pháp khuyến 
khích đầu tư theo 
hình thức đối tác 
công tư (PPP) 

3.14: Đẩy mạnh xã hội hóa, 
tăng cường các biện pháp 
khuyến khích đầu tư theo
hình thức đối tác công tư 
(PPP) đúng quy định để thu 
hút các nguồn lực đầu tư
phát triển.

Quyết định, 
Công văn

Sở Tài 
chính, Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

15

3.15: Đẩy mạnh giải ngân 
vốn đầu tư công trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Quyết định, 
Kế hoạch, 
Công văn

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư, Sở 
Tài chính

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

16

3.16: Kiểm tra, thẩm tra 
việc quản lý, sử dụng các 
nguồn kinh phí ngân sách 
nhà nước

Báo cáo Sở Tài 
chính

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

17

sách tài chính theo 
hướng phân cấp 
mạnh hơn, rõ ràng, 
công khai, minh 
bạch; nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước 
về tài chính, ngân 
sách

2.9: Thực hiện 
quy định về sử 
dụng kinh phí từ 
nguồn ngân sách 
nhà nước

3.17: 100% vấn đề, kiến 
nghị sau thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán nhà nước về tài 
chính, ngân sách được xử lý

Báo cáo Sở Tài 
chính

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

V Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

18 2.10: Phát triển hạ 
tầng số

3.18: Nâng cấp hạ tầng 
Trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm 
bảo năng lực triển khai 

Hạ tầng 
Trung tâm 
dữ liệu

Sở Thông 
tin và 
Truyền 

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 2023
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STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

Chính quyền số và đô thị 
thông minh. 

thông thị xã, thành phố

19

3.19: Xây dựng trung tâm 
giám sát, điều hành đô thị 
thông minh (IOC) IOC tỉnh Văn phòng 

UBND tỉnh

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

20

3.20: Nâng cấp, mở rộng hệ 
thống mạng WAN của tỉnh 
kết nối đến cấp xã Mạng WAN

Sở Thông 
tin và 
Truyền 
thông

UBND các huyện, 
thị xã, thành phố

2023

21

3.21: Xây dựng Kho cơ sở 
dữ liệu dùng chung tỉnh 
Quảng Nam Kho CSDL

Sở Thông 
tin và 
Truyền 
thông

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

22

3.22: Xây dựng các bộ 
CSDL mở, Cổng dịch vụ dữ 
liệu mở của tỉnh

Cổng dịch 
vụ dữ liệu 

mở

Sở Thông 
tin và 
Truyền 
thông

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

23

3.23 Nâng cấp, triển khai hệ 
thống lưu trữ điện tử dùng 
chung của tỉnh và hệ thống 
ký số tập trung

Hệ thống 
lưu trữ điện 

tử dùng 
chung của 

tỉnh

Sở Thông 
tin và 
Truyền 
thông

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

24

1.8: 100% văn bản 
trao đổi giữa các 
cơ quan nhà nước 
được thực hiện 
dưới dạng điện tử, 
được ký số bởi chữ 
ký số chuyên dùng 
(trừ văn bản mật), 
80% hồ sơ công 
việc tại tỉnh, 70% 
hồ sơ công việc tại 
cấp huyện và 40% 
hồ sơ công việc tại 
cấp xã được xử lý 
trên môi trường 
mạng (trừ hồ sơ 
công việc thuộc 
phạm vi bí mật nhà 
nước).
-  Cổng Dịch vụ 
công, Hệ thống 
thông tin một cửa 
điện tử của tỉnh 
được kết nối, chia 
sẻ dữ liệu với 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia; 
80% giao dịch trên 
các Cổng dịch vụ 

2.11: Phát triển 
các nền tảng, ứng 
dụng dùng chung

3.24: Hoàn thiện việc nâng 
cấp, hợp nhất Cổng DVC 
của tỉnh và hệ thống một 
cửa điện tử có thể sử dụng 
trên thiết bị di động và tích 

Hệ thống 
thông tin 
giải quyết 

TTHC

Sở Thông 
tin và 
Truyền 
thông

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023
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STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

hợp, liên kết với các ứng 
dụng thanh toán trực tuyến. 

25

3.25: Chuyển đổi số trong 
sản xuất, thu hoạch, chế 
biến, tiêu thụ nông sản chủ 
lực, sản phẩm OCOP cho 
các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ sản xuất trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Phương án
Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Sở Thông tin và 
Truyền thông; Sở 
Khoa học và Công 
nghệ; Sở Công 
Thương và UBND 
các huyện, thị xã, 
thành phố

2023

26

3.26: Xây dựng hệ thống 
CSDL và phần mềm quản lý 
nhà nước ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Quảng 
Nam

Phần mềm Sở Văn hóa 
TT&DL

Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở 
Tài chính

2023

27

3.27: Xây dựng và hoàn 
thiện trang Sản phẩm Quảng 
Nam
https://sanpham.quangnam.g
ov.vn
https://sanphamquangnam.v
n
https://sanphamquangnam.c
om

Trang thông 
tin điện tử

Sở Công 
Thương

Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh

2023

28

công và Hệ thống 
thông tin một cửa 
điện tử của các cấp 
được xác thực điện 
tử; 70% người dân 
và doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công 
trực tuyến được 
định danh và xác 
thực thông suốt, 
hợp nhất trên tất cả 
các hệ thống của 
các cấp chính 
quyền thuộc tỉnh.

2.12: Phát triển 
dữ liệu số

3.28: Xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống CSDL ngành 
Công Thương, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Y 

Hệ thống cơ 
sở dữ liệu

Các Sở: 
Công 
Thương, 
Xây dựng, 
Tài nguyên 
và Môi 

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 

nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

https://sanpham.quangnam.gov.vn/
https://sanpham.quangnam.gov.vn/
https://sanphamquangnam.vn/
https://sanphamquangnam.vn/
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STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

tế, Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Tư pháp, Thông 
tin và Truyền thông, Giao 
thông vận tải

trường, Văn 
hóa, Thể 
thao và Du 
lịch, Kế 
hoạch và 
Đầu tư, Y 
tế, Lao 
động, 
Thương 
binh và Xã 
hội, Tư 
pháp, 
Thông tin 
và Truyền 
thông, Giao 
thông vận 
tải

29

3.29: Xây dựng hệ thống 
quản lý và dữ liệu nhà 
trường, các cơ sở giáo dục, 
văn bằng chứng chỉ

Hệ thống 
thông tin

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

30

3.30: Xây dựng hệ thống ký 
số tập trung phục vụ quản lý 
chứng thư số, cung cấp dịch 
vụ ký số cho các ứng dụng 
dùng chung của tỉnh

Hệ thống ký 
số tập 

trungcơ sở 
dữ liệu

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 

nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố

2023

31
3.31:“Xây dựng hệ thống 
phần mềm đánh giá mức độ 

Hệ thống 
phần mềm Sở Thông 

tin và 
Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 



8

STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

chuyển đổi số tỉnh Quảng 
Nam

Truyền 
thông

nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

2023

VI Công tác chỉ đạo điều hành

32
3.32: Tuyên truyền cổ động 
trực quan về cải cách hành 
chính

Pano, áp 
phích

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

2023

33

1.9: Đổi mới cách 
thức truyền tải 
thông tin về các 
hoạt động cải cách 
hành chính, các 
thông tin, chính 
sách của tỉnh và 
các sở ngành, địa 
phương đến người 
dân, doanh nghiệp

2.13: Triển khai 
các nhiệm vụ theo 
Kế hoạch số 
1739/KH-UBND 
ngày 31/3/2021 
của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về tuyên 
truyền cải cách 
hành chính giai 
đoan 2021-2025

3.33: Tuyên truyền nâng cao 
chất lượng tin, bài, chuyên 
trang, chuyên mục cải cách 
hành chính trên Báo Quảng 
Nam, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Cổng 
Thông tin điện tử cải cách 
hành chính; Cổng Thông tin 
điện tử tỉnh

Sân khấu 
hóa dàn 
dựng 
chương 
trình kịch 
bản thông 
tin tuyên 
truyền, 
Video, bài 
báo, bản 
tin…

Sở: Thông 
tin và 
Truyền 
thông, Nội 
vụ, Văn 
hóa, Thể 
thao và Du 
lịch, Báo 
Quảng 
Nam, Đài 
Phát thanh 
và Truyền 
hình tỉnh và 
Cổng 
Thông tin 
điện tử tỉnh, 

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

2023

Kinh 
phí 
tuyên 
truyền 
cải 
cách 
hành 
chính 
năm 
2022

34

3.34: Tổng hợp số liệu, xây 
dựng báo cáo tự chấm điểm 
xác định Chỉ số cải cách 
hành chính tỉnh năm 2022 

- Các văn 
bản triển 
khai thực 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 

Quý 
I/2023
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STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. hiện
- Báo cáo tự 
đánh giá 
của Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh

thành phố

35

3.35: Tổ chức thẩm định, 
đánh giá kết quả xếp hạng 
Chỉ số cải cách hành chính 
các Sở, Ban, ngành và Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 
năm 2022.

- Quyết 
định công 
bố kết quả 
xếp hạng 
Chỉ số cải 
cách hành 
chính năm 
2022 của 
UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, 
ngành, Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

Quý 
I/2023

36

3.36: Tổ chức Hội nghị trực 
tuyến đánh giá Chỉ số PAR 
INDEX, Chỉ số PCI, Chỉ số 
PAPI, Chỉ số ICT INDEX 
của tỉnh và công bố kết quả 
xếp hạng Chỉ số cải cách 
hành chính, Chỉ số hài lòng 
(SIPAS) và Chỉ số đánh giá 
năng lực cạnh tranh (DDCI) 
năm 2022.

Kế hoạch tổ 
chức hội 

nghị của Ủy 
ban nhân 
dân tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, 
ngành và Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

Quý 
II/2023

37

1.10: Cải thiện, 
nâng cao chất 
lượng phục vụ, 
cung ứng dịch vụ 
của cơ quan, đơn 
vị, địa phương.

2.14: Đánh giá 
chất lượng cung 
ứng dịch vụ hành 
chính công của 
các cơ quan hành 
chính nhà nước 
đối với người 
dân, tổ chức. 

3.37: Thực hiện việc khảo 
sát mức độ hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp 
đối với chất lượng phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà 

Kế hoạch 
của Ủy ban 
nhân dân 

tỉnh
Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, 
ngành và Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 

2023

Kinh 
phí cải 
cách 
hành 
chính 
năm 
2023 
bố trí 
trong 

dự toán 
Sở Nội 

vụ
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STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

nước. thành phố

38
3.38: Tổ chức đối thoại của 
lãnh đạo với người dân, 
cộng đồng doanh nghiệp

Kế hoạch
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư

Các Sở, Ban, 
ngành và Ủy ban 

nhân dân các 
huyện, thị xã, 

thành phố

2023

39

3.39: Tập trung đẩy mạnh 
cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, cải thiện, nâng 
cao Chỉ số năng lực cạnh 
tranh (PCI) năm 2023

Quyết định, 
Kế hoạch

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Các Sở, Ban, 
ngành và Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

2023

40

3.40: Triển khai Đề án ứng 
dụng Công nghệ thông tin 
trong đánh giá cải cách hành 
chính, đo lường sự hài lòng 
của người dân đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước giai đoạn 
2021-2025

Văn bản chỉ 
đạo triển 

khai;
Kế hoạch

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, 
ngành và Ủy ban 

nhân dân các 
huyện, thị xã, 

thành phố
2023

Theo 
Đề án

41 3.41: Bồi dưỡng công tác 
cải cách hành chính Kế hoạch Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, 
ngành và Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

2023

42

2.15: Triển khai 
“Đề án tăng 
cường năng lực 
đội ngũ cán bộ, 
công chức chuyên 
trách thực hiện 
công tác cải cách 
hành chính giai 
đoạn 2022-2025”

3.42: Tham gia học tập kinh 
nghiệm công tác CCHC và 
chuyển đổi số tại các địa 
phương

Kế hoạch, 
Quyết định Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, 
ngành và Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

2023

Theo 
Đề án
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STT 1-Mục tiêu 2- Nhiệm vụ 3- Hoạt động
4- Kết 

quả/Sản 
phẩm

5- Chủ trì 6- Phối hợp 7- Thời 
gian

8- 
Kinh 
phí

43

1.11:  Tối thiểu 
30% cơ quan hành 
chính nhà nước các 
cấp được kiểm tra 
cải cách hành 
chính

2.16: Đánh giá 
công tác chỉ đạo, 
điều hành của các 
cơ quan, đơn vị, 
địa phương

3.43: Kiểm tra việc thực 
hiện công tác cải cách hành 
chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh.

Kế hoạch; 
Quyết định 
của Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh; Báo 
cáo kết quả 
kiểm tra; 
Kết luận 
kiểm tra

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, 
ngành và Ủy ban 
nhân dân các 
huyện, thị xã, 
thành phố

Quý 
II/III
năm 
2023

Kinh 
phí cải 
cách 
hành 
chính 
năm 
2023 
bố trí 
trong 
dự toán 
Sở Nội 
vụ


		2022-12-23T15:36:36+0700
	Quảng Nam


		2022-12-23T15:36:37+0700
	Quảng Nam




