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Kính gửi: - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Căn cứ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu; 

 Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh 

Lai Châu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2016-2020, 

Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 như sau: 

1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 

 - Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của  Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

 - Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2016-2020; 

- Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Lai 

Châu phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; 

- Kế hoạch số 1816/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Lai 

Châu về triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; 

- Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu về 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

- Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 29/3/2018 về thực hiện chương trình 

hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 



của BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 - Kế hoạch 887/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về 

chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 

sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2019-2020; 

- Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

2. Nội dung của kế hoạch 

- Kế hoạch cần đề ra nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện trong năm 2020, phù hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, 

tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của ngành, địa phương. 

- Riêng các cơ quan sau đây, ngoài nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2020 như các cơ quan khác, kế hoạch cần xây dựng thêm các nhiệm vụ tham 

mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo công tác cải cách hành chính tỉnh Lai 

Châu năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cụ thể: 

+ Văn phòng UBND tỉnh: Lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính của tỉnh; 

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh. 

+ Sở tư pháp: Lĩnh vực Cải cách thể chế của tỉnh. 

+ Sở Tài chính: Lĩnh vực Cải cách tài chính công của tỉnh. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin 

của tỉnh. 

 + Sở Khoa học và Công nghệ: Lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020, đặc biệt là đối 

với cấp xã. 

+  Sở Nội vụ: Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính và công tác chỉ đạo, điều 

hành cải cách hành chính của tỉnh. 



+ Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lai châu: Công tác thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

2. Hình thức xây dựng kế hoạch: Theo mẫu đính kèm. 

3. Kinh phí thực hiện 

- Đối với các sở, ban, ngành: Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế 

hoạch cải cách hành chính (đối với các nội dung đề xuất thực hiện trên phạm vi 

toàn tỉnh) và bố trí từ ngân sách của cơ quan, đơn vị (đối với các nội dung thực 

hiện tại đơn vị). 

- Đối với UBND huyện, thành phố: Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện 

kế hoạch CCHC bố trí từ ngân sách cấp huyện theo phân cấp. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây 

dựng, gửi kế hoạch của cơ quan, đơn vị (kèm theo dự toán chi tiết) về Sở Nội 

vụ trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 

chung của toàn tỉnh năm 2020 (bản mềm cơ quan, đơn vị gửi về địa chỉ 

pxdcq.sonv@laichau.gov.vn)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, XDCQ. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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