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TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CCHC TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2986/BC-SNV ngày 07/10/2022 của Sở Nội vụ)

__________________________________________________

STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

I Cải cách thể chế

1 Ban hành Chương trình

xúc tiến đầu tư tỉnh

Khánh Hòa năm 2022

Chương trình được

UBND tỉnh phê

duyệt

Quý III/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,

phối hợp với cơ quan, đơn vị liên

quan tham mưu

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình

UBND tỉnh dự thảo Chương trình xúc

tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2022

(Công văn số 1868/SKHĐT-XTĐT

ngày 06/6/2022)

2 Ban hành Chương trình

hành động nâng cao Chỉ

số PCI tỉnh Khánh Hòa

năm 2022

Chương trình được

UBND tỉnh phê

duyệt

Quý I/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,

phối hợp với cơ quan, đơn vị liên

quan tham mưu

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu

UBND tỉnh ban hành Chương trình

hành động nâng cao Chỉ số PCI năm

2022 (Quyết định số 2286/QĐ-UBND

ngày 17/8/2022)

3 Xây dựng Nghị quyết quy

định nội dung và mức chi

thực hiện hoạt động sáng

kiến của tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết được

HĐND tỉnh ban

hành

Trong năm

2022

Sở Khoa học và Công nghệ chủ

trì, phối hợp Sở Tài chính và các

Sở, ngành liên quan

Sở Khoa học và Công nghệ đã trình

UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy

định nội dung, mức chi thực hiện hoạt

động sáng kiến tỉnh Khánh Hòa (Văn

bản số 1238/SKHCN-QLChN ngày

07/9/2022)

4 Nghị quyết về nội dung

và mức chi triển khai Đề

án hỗ trợ hệ sinh thái khởi

nghiệp đổi mới sáng tạo

đến năm 2025 tại Khánh

Hòa

Nghị quyết được

HĐND tỉnh ban

hành

Trong năm

2022

Sở Khoa học và Công nghệ chủ

trì, phối hợp Sở Tài chính và các

Sở, ngành liên quan

Sở Khoa học và Công nghệ đã trình

UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy

định nội dung và mức chi thực hiện

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến

năm 2025” tại tỉnh Khánh Hòa (Văn

bản số 1334/SKHCN-QLChN ngày

08/9/2022)

5 Nghị quyết về nội dung,

mức chi triển khai

Chương trình phát triển

Nghị quyết được

HĐND tỉnh ban

hành

Trong năm

2022

Sở Khoa học và Công nghệ chủ

trì, phối hợp Sở Tài chính và các

Sở, ngành liên quan

Sở Khoa học và Công nghệ đã trình

UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết về nội

dung, mức chi triển khai Chương
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STT Nhiệm vụ
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tài sản trí tuệ của tỉnh

Khánh Hòa giai đoạn

2021-2025, định hướng

đến năm 2030

trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh

Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025,

định hướng đến năm 2030 (Văn bản

số 1239/SKHCN-QLChN ngày

07/9/2022)

6 Xây dựng Đề án tăng

cường quản lý nhà nước

trong hoạt động công

chứng trên địa bàn tỉnh

Đề án được ban

hành

Quý

II/2022

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với

các sở, ngành liên quan và UBND

các huyện, thị xã, thành phố xây

dựng

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh

ban hành Đề án tăng cường quản lý

nhà nước trong hoạt động công chứng

trên địa bàn tỉnh (Quyết định số

2340/QĐ-UBND ngày 23/8/2022)

7 Xây dựng và triển khai

Chương trình Phát triển

nhân lực tỉnh năm 2022

Kế hoạch được

UBND tỉnh ban

hành

Quý I/2022 Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ

quan, đơn vị liên quan tham mưu

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

ban hành và triển khai kế hoạch triển

khai Chương trình phát triển nhân lực

tỉnh Khánh Hòa năm 2022 (Quyết

định số 562/QĐ-UBND ngày

22/02/2022)

8 Xây dựng các Nghị quyết,

chương trình, kế hoạch để

triển khai thực hiện

Chương trình mục tiêu

quốc gia xây dựng nông

thôn mới giai đoạn 2021-

2025

Nghị quyết,

chương trình, kế

hoạch được cấp

thẩm quyền ban

hành

Trong năm

2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn chủ trì phối hợp với các

sở ban, ngành và địa phương thực

hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn đã tham mưu UBND tỉnh trình

HĐND tỉnh ban hành:

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày

30/6/2022 quy định mức hỗ trợ vốn

ngân sách nhà nước thực hiện

Chương trình mục tiêu quốc gia xây

dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn

2021-2025;

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày

22/8/2022 phê duyệt chủ trương đầu

tư Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới tỉnh giai

đoạn 2021-2025

9 Tổ chức đối thoại với các

doanh nghiệp, nhà đầu tư

Các hội nghị, hội

thảo

Trong năm

2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,

phối hợp với các Sở, ngành, hiệp

hội có liên quan và Phòng Thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham

mưu UBND tỉnh tổ chức:

- Hội nghị đối thoại lần 1 năm 2022
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mại và Công nghiệp Việt Nam

(VCCI) tham mưu UBND tỉnh tổ

chức

với gần 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư

(tổ chức ngày 15/6/2022);

- Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp,

doanh nhân tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa

nhân Ngày doanh nhân Việt Nam

13/10 (tổ chức ngày 12/10/2022)

II Cải cách TTHC

1 Xây dựng Đề án phân cấp

trong giải quyết TTHC

theo quy định, đảm bảo

nguyên tắc quản lý ngành,

lãnh thổ, không để tình

trạng nhiều tầng nấc, kéo

dài thời gian giải quyết và

gây nhũng nhiễu, tiêu cực,

phiền hà cho Nhân dân

Đề án, kế hoạch Trong năm

2022

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì

- Các sở, ban, ngành, địa phương

rà soát, đề xuất

2 Tiếp tục rà soát, đề xuất

phương án đơn giản hóa

TTHC, cắt giảm giấy tờ,

hồ sơ, rút ngắn thời gian

giải quyết thực tế so với

quy định TTHC

Báo cáo kết quả rà

soát TTHC

Trong năm

2022

- Các sở, ban, ngành, địa phương

thực hiện rà soát, đề xuất

- Văn phòng UBND tỉnh tổng

hợp, đánh giá chất lượng rà soát

theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP; phối hợp với các đơn vị có

liên quan triển khai thực thi

phương án đơn giản hóa, sáng

kiến cải cách TTHC thuộc thẩm

quyền của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hướng

dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị

rà soát, thẩm định và tham mưu

UBND tỉnh báo cáo, đề xuất 05

phương án đơn giản hóa đối với 08

TTHC gửi các Bộ Khoa học và Công

nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu

tư, ước tỉ lệ cắt giảm 5,60% chi phí

tuân thủ TTHC.

3 Tiếp tục rà soát, ghép liên

thông các TTHC có liên

hệ chặt chẽ với nhau để

giải quyết trên một quy

trình cho phép người dân,

tổ chức, doanh nghiệp chỉ

nộp hồ sơ một lần để giải

Quyết định công bố

nhóm TTHC liên

thông trên địa bàn

tỉnh

Trong năm

2022

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các

sở, ban, ngành thực hiện

- Các sở, ban, ngành, địa phương

chủ động tham mưu, đề xuất
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quyết đồng thời nhiều yêu

cầu công việc

4 Triển khai thực hiện cơ

chế giao doanh nghiệp

cung ứng dịch vụ bưu

chính công ích đảm nhận

một số công đoạn trong

quá trình tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức tiếp nhận

hồ sơ TTHC tại

nhà của người dân

hoặc tại trụ sở

doanh nghiệp cung

ứng dịch vụ bưu

chính công ích

Trong năm

2022

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì

tham mưu

- Các sở, ban, ngành; UBND các

huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện

tỉnh phối hợp, tổ chức thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì,

phối hợp với Sở Thông tin và Truyền

thông, Sở Nội vụ và các cơ quan liên

quan triển khai rà soát, đánh giá và

tham mưu UBND tỉnh chưa triển khai

thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg

trên địa bàn tỉnh cho đến khi có

hướng dẫn của Bộ Thông tin và

Truyền thông và các cơ quan trung

ương (Văn bản số 2051/STTTT-

CNTTBCVT ngày 26/7/2022 của Sở

Thông tin và Truyền thông)

5 Triển khai quy trình s ố 

hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả

giải quyết TTHC tại Bộ

phận Một cửa các cấp

100% Bộ phận Một

cửa các cơ quan,

đơn vị, địa phương

thực hiện đúng quy

định

Trong năm

2022

- Các sở, ban, ngành; UBND các

huyện, thị xã, thành phố; UBND

các xã, phường, thị trấn tổ chức

thực hiện

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở

Thông tin và Truyền thông, Sở

Nội vụ hướng dẫn, tham mưu theo

phạm vi phụ trách

- Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo đẩy

mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả

giải quyết TTHC, rà soát, đánh giá

TTHC (Công văn số 2003/UBND-

KSTT ngày 10/3/2022);

- Sở Thông tin và Truyền thông tổ

chức 08 lớp tập huấn trực tuyến triển

khai quy trình số hóa hồ sơ, kết quả

giải quyết TTHC trên Trung tâm Dịch

vụ hành chính công trực tuyến tỉnh

6 Tổ chức đánh giá, hoàn

thiện cơ chế phối hợp

quản lý, vận hành hỗ trợ

hoạt động Cổng Trung

tâm Dịch vụ hành chính

công tỉnh

Trong năm

2022

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu Sở Nội vụ đang tham mưu UBND

tỉnh chủ trương xây dựng Đề án thành

lập Trung tâm phục vụ hành chính

công cấp tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh

ủy, nội dung này sẽ được đưa vào

đánh giá trong Đề án

III Cải cách tổ chức bộ máy
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đạt được
Tiến độ
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Tiến độ/kết quả

1 Hoàn thiện quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền

hạn của các cơ quan

chuyên môn thuộc UBND

tỉnh

Quyết định của

UBND tỉnh

Theo tiến độ

triển khai của

Trung ương

Các sở, ban, ngành trên cơ sở

hướng dẫn của bộ, ngành, rà soát,

hoàn thiện quy định gửi Sở Nội

vụ thẩm định, trình UBND tỉnh

ban hành

Trong kỳ, Sở Nội vụ đã thẩm định,

tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết

định quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của 05 cơ quan chuyên

môn cấp tỉnh, nâng tổng số lên 14 cơ

quan, gồm các Sở: Khoa học và Công

nghệ, Nội vụ, Tài nguyên và Môi

trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao

động - Thương binh và Xã hội, Tư

pháp, Văn hóa và Thể thao, Du lịch,

Giao thông Vận tải, Tài chính, Y tế,

Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Ban

Dân tộc. 06 cơ quan chuyên môn cấp

tỉnh chưa được quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn vì:

- Sở Ngoại vụ: Đang tiến hành rà soát

đối với trả lời của Bộ Ngoại giao về

bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở

Ngoại vụ so với thông tư hướng dẫn;

- Sở Thông tin và Truyền thông, Văn

phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương:

Đang tổng hợp biên tập để phù hợp

với địa phương;

- Thanh tra tỉnh và Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn: Chưa có

thông tư hướng dẫn

2 Hoàn thiện Ban hành Bản

hướng dẫn về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của

các cơ quan chuyên môn

thuộc UBND cấp huyện

Quyết định của

UBND tỉnh

Theo tiến độ

triển khai của

Trung ương

Các sở, ban, ngành phối hợp với

UBND cấp huyện trên cơ sở

hướng dẫn của bộ, ngành rà soát,

hoàn thiện quy định gửi Sở Nội

vụ thẩm định, trình UBND tỉnh

ban hành

Tính tới thời điểm hiện tại, Sở Nội vụ

đã tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

07 cơ quan chuyên môn cấp huyện,

gồm: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và

Môi trường, Tài chính - Kế hoạch,

Giáo dục và Đào tạo, Y tế, công tác
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ
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hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

dân tộc. Các cơ quan còn lại sẽ trình

hướng dẫn sau khi có hướng quyết

định quy định chức năng, nhiệm vụ

quyền hạn của cơ quan chuyên môn

cấp tỉnh

3 Sắp xếp, tổ chức tổ chức

các đơn vị sự nghiệp theo

quy định tại Nghị định số

120/2020/NĐ-CP ngày

07/10/2020 của Chính

phủ

Quyết định của

UBND tỉnh

Quý I/2022 Các cơ quan, đơn vị, địa phương

xây dựng Đề án, gửi Sở Nội vụ

thẩm định, trình UBND tỉnh

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh:

- Ban hành kế hoạch triển khai thực

hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của

Chính phủ và Chương trình hành

động số 20/CTr-TU của Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị

quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp

hành Trung ương về tiếp tục đổi mới

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao

chất lượng và hiệu quả hoạt động của

các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo

đó, chỉ đạo các cơ quan chủ động rà

soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp

công lập trên địa bàn theo hướng tinh

gọn, hiệu quả; nhiệm vụ của các sở đã

được cụ thể hóa với nội dung, tiến độ

rõ ràng. Tính đến hiện tại, toàn tỉnh

có 619 đơn vị sự nghiệp công lập,

giảm 63 đơn vị so với năm 2015 (đạt

tỉ lệ 9,20%).

- Ban hành kết luận của UBND tỉnh

về phương án sắp xếp các đơn vị sự

nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025

(Thông báo số 312/TB-UBND ngày

14/7/2022);

Hiện Sở Nội vụ đang tổng hợp, thẩm

định tham mưu UBND tỉnh kế hoạch

chi tiêt sắp xếp các đơn vị sự nghiệp
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công lập đảm bảo giảm tối thiểu 10%

so với giai đoạn 2015-2021

4 Tiếp tục hoàn thiện vị trí

việc làm trong cơ quan

hành chính nhà nước theo

quy định tại Nghị định số

62/2020/NĐ-CP ngày

01/8/2020

Quyết định của

UBND tỉnh phê

duyệt Đề án vị trí

việc làm

Theo tiến độ

triển khai của

Trung ương

- Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai

- Các sở, ban, ngành, địa phương

xây dựng Đề án gửi Sở Nội vụ

thẩm định, trình UBND tỉnh

- Tính tới thời điểm hiện tại, Sở Nội

vụ đã thẩm định trình UBND tỉnh phê

duyệt bản mô tả công việc và khung

năng lực vị trí việc làm của 21 cơ

quan, tổ chức hành chính và 01 bản

mô tả của khối huyện thuộc tỉnh, 01

bản mô tả của khối thành phố, thị xã

thuộc tỉnh (đạt tỉ lệ 100%).

- Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị hướng

dẫn vị trí việc làm trong cơ quan hành

chính và đơn vị sự nghiệp công lập

(Văn bản số 5919/UBND-TH ngày

30/6/2022). Sau khi Bộ Nội vụ có

Văn bản phúc đáp số 3382/BNV-

TCBC ngày 20/7/2022, Sở Nội vụ đã

tham mưu UBND tỉnh triển khai phê

duyệt tạm thời (Công văn số

8164/UBND-TH ngày 29/8/2022).

Hiện Sở Nội vụ đang theo dõi, tổng

hợp, thẩm định, tham mưu theo quy

định sau khi các đơn vị, địa phương

trình Đề án

5 Tiếp tục hoàn thiện vị trí

việc làm trong đơn vị sự

nghiệp công lập theo quy

định tại Nghị định số

106/2020/NĐ-CP ngày

10/9/2020

Quyết định của

UBND tỉnh phê

duyệt Đề án vị trí

việc làm

Theo tiến độ

triển khai của

Trung ương

- Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương

xây dựng Đề án gửi Sở Nội vụ

thẩm định

- Tính tới thời điểm hiện tại, 100%

đơn vị sự nghiệp công lập được phê

duyệt danh mục vị trí việc làm và bố

trí viên chức theo đúng vị trí việc làm

được phê duyệt.

- Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

triển khai phê duyệt tạm thời theo ý

kiến của Bộ Nội vụ (Văn bản số
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8164/UBND-TH ngày 29/8/2022)

6 Sắp xếp tinh gọn cơ cấu

tổ chức của các Ban Quản

lý dự án

Quyết định của

UBND

Theo chỉ đạo

của UBND

tỉnh

Các Ban quản ý dự án chủ trì xây

dựng Phương án sắp xếp; gửi Sở

Nội vụ thẩm định trình UBND

tỉnh

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư

xây dựng các công trình Dân dụng và

Công nghiệp vào Ban Quản lý dự án

Phát triển tỉnh (Quyết định số

2693/QĐ-UBND tỉnh)

7 Sắp xếp tinh gọn cơ cấu

tổ chức của các Trường

Đại học và Trường Cao

đẳng trực thuộc UBND

tỉnh theo quy định tại

Nghị định số

120/2020/NĐ-CP và pháp

luật chuyên ngành

Phương án sắp sếp Theo chỉ đạo

của UBND

tỉnh

Các Trường Đại học và Trường

Cao đẳng chủ trì, phối hợp Sở Nội

vụ phối hợp xây dựng Phương án

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND ban

hành các văn bản thống nhất về cơ

cấu tổ chức của Trường Đại học

Khánh Hòa và Trường Cao đằng Kỹ

thuật Công nghệ Nha Trang (Công

văn số 3356/UBND ngày 18/4/2022;

Công văn số 6967/UBND ngày

28/7/2022)

8 Hợp nhất các Trung tâm

Khuyến nông trên địa bàn

Phương án/Đề án

được ban hành

Tháng 6/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn chủ trì, phối hợp Sở

Nội vụ xây dựng Phương án/Đề

án

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn đã:

- Ban hành kế hoạch sắp xếp lại đơn

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 (Kế

hoạch số 2821/SNN-VP ngày

9/8/2022)

- Lấy ý kiến góp ý của các Trạm

Khuyến nông địa phương. Hiện, Sở

đang thẩm định dự thảo Đề án trước

khi trình Sở Nội vụ xem xét trình

UBND tỉnh phê duyệt

9 Rà soát số liệu, quy mô số

hộ gia đình các thôn, tổ

dân phổ trên địa bàn tỉnh

để thực hiện việc sắp xếp

Văn bản triển khai Quý I/2022 Sở Nội vụ chủ trì; các sở, ngành,

địa phương phối hợp

Sở  Nội vụ đã:

- Ban hành văn bản đôn đốc, hướng

dẫn UBND các huyện, thị xã, thành

phố rà soát thống kê quy mô số hộ gia
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đối với các thôn, tổ dân

phố không đủ điều kiện

theo quy định

đình của từng thôn, tổ dân phố; xây

dựng phương án sáp nhập đối với các

thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn

theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Văn bản

số 494/SNV-XDCQ&CTTN ngày

03/3/2022);

- Báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện

sắp xếp các thôn, tổ dân phố chưa đủ

điều kiện theo quy định; đồng thời

tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương

thực hiện việc điều chỉnh, sáp nhập

các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu

chuẩn theo quy định (Văn bản số

1097/SNV-XDCQ&CTTN ngày

29/4/2022);

- Trên cơ sở hồ sơ đề xuất sáp nhập

các thôn, tổ dân phố của các địa

phương, Sở Nội vụ tổng hợp và tổ

chức thẩm định báo cáo UBND tỉnh

trình HDND tỉnh xem xét.

10 Xây dựng Đề án tổng thể

sắp xếp đơn vị hành chính

cấp huyện, cấp xã trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa giai

đoạn 2022-2030 theo quy

định của Trung ương

Đề án được ban

hành

Theo tiến độ

của Trung

ương

Sở Nội vụ chủ trì; các sở, ngành,

địa phương phối hợp

Hiện nay, cơ quan trung ương đang

tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành

chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn

2019-2021 và sửa đổi, ban hành các

quy định tiêu chuẩn mới thực hiện

việc sắp xếp các đơn vị hành chính

cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn tiêṕ

theo.

Sau khi Trung ương có văn bản

hướng dẫn, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với

các sở, ngành, địa phương tham mưu

UBND tỉnh xây dựng Đề án theo quy

định
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IV Cải cách chế độ công vụ

1 Triển khai các nghị định

của Chính phủ, Thông tư

của Bộ Nội vụ về cán bộ,

công chức, viên chức

Các quy định, chỉ

đạo triển khai thực

hiện

Theo tiến độ

triển khai của

cấp có thẩm

quyền

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu

UBND tỉnh

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

ban hành 11 văn bản để chỉ đạo triển

khai các nghị định của Chính phủ,

Thông tư của Bộ Nội vụ về cán bộ,

công chức, viên chức (01 nghị định,

10 thông tư)

2 Tiếp tục triển khai cơ cấu

viên chức theo Đề án vị

trí việc làm

- 97% viên chức

đạt chuẩn theo yêu

cầu của vị trí việc

làm

- Báo cáo của các

cơ quan, đơn vị, địa

phương

Theo tiến độ

triển khai của

Trung ương

- Các sở, ngành, địa phương triển

khai theo Đề án được phê duyệt

- Sở Nội vụ tham mưu hướng dẫn,

đôn đốc và kiểm tra

Tính đến thời điểm hiện tại, 100%

đơn vị sự nghiệp công lập được phê

duyệt danh mục vị trí việc làm và bố

trí viên chức theo đúng vị trí việc làm

được phê duyệt

3 Ban hành quy chế đào tạo,

bồi dưỡng

Quyết định của

UBND tỉnh

Quý I/2022 Sở Nội vụ chủ trì tham mưu Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh

Khánh Hòa (Quyết định số 1258/QĐ-

UBND ngày 09/5/2022)

4 Hoàn thiện, cập nhật cơ

sở dữ liệu phần mềm quản

lý cán bộ, công chức, viên

chức của tỉnh, sẵn sàng

kết nối với cơ sở dữ liệu

quốc gia

Phần mềm được

hoàn thiện, sẵn

sàng kết nối, chia

sẻ với cơ sở dữ liệu

quốc gia

Trong năm

2022 (theo

hướng dẫn,

tiến độ của Bộ

Nội vụ)

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở

Thông tin và Truyền thông và các

cơ quan, đơn vị, địa phương triền

khai thực hiện

V Cải cách tài chính công

1 Xây dựng tỷ lệ phần trăm

(%) phân chia nguồn thu

giữa các cấp ngân sách

Các Nghị quyết

được HĐND tỉnh

ban hành

Trong năm

2022

Sở Tài chính chủ trì thực hiện - Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND

tỉnh trình HĐND tỉnh sau khi có tỷ lệ

phân chia giữa Ngân sách Trung ương

và Ngân sách địa phương; số thu từng

địa bàn các huyện, thị xã, thành phố;
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- Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu

UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số

04/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định

mức phân bổ vốn ngân sách trung

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân

sách địa phương thực hiện Chương

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến

năm 2025 trên địa bàn tỉnh;

2 Đẩy mạnh thực hiện cơ chế

tự chủ đối với đơn vị sự

nghiệp công lập, chuyền

đổi từ đơn vị do ngân sách

nhà nước đảm bảo sang

đơn vị sự nghiệp tự đảm

một phần hoặc đảm bảo

toàn bộ chi thường xuyên

Quyết định quy

định chế độ tự chủ

đối với đơn vị sự

nghiệp công lập

Từ Quý I/2022 Các đơn vị sự nghiệp công lập

hoàn thiện Đề án tự chủ của đơn

vị trình cấp có thẩm quyền thẩm

định, phê duyệt và tổ chức thực

hiện theo quy định

Sở Tài chính đã thẩm định đề án tự

chủ 07 đơn vị, cụ thể:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Trung tâm

Giáo dục thường xuyên và Hướng

nghiệp Ninh Hòa từ đơn vị sự nghiệp

công do Nhà nước bảo đảm chi

thường xuyên (nhóm 4) lên đơn vị tự

bảo đảm 10% đến dưới 30% chi

thường xuyên (nhóm 3).

- Sở Y tế: Trung tâm y tế Ninh Hòa từ

đơn vị tự bảo đảm 30% đến dưới 70%

chi thường xuyên lên mức 70% đến

dưới 100% chi thường xuyên (nhóm

3).

- Sở Văn hóa và Thể thao: Thư viện

tỉnh trực thuộc từ đơn vị tự bảo đảm

10% đến dưới 30% chi thường xuyên

lên mức 30% đến dưới 70% chi

thường xuyên (nhóm 3).

- Sở Tài nguyên và môi trường:

+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và
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Môi trường từ đơn vị tự bảo đảm chi

thường xuyên (nhóm 2) lên đơn vị tự

bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu

tư (nhóm 1);

+ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh từ

đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

(nhóm 2) lên đơn vị tự bảo đảm chi

thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn: Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc

Khánh Hòa từ đơn vị tự bảo đảm 10%

đến dưới 30% chi thường xuyên lên

mức 30% đến dưới 70% chi thường

xuyên (nhóm 3)

3 Tiếp tục triển khai cơ chế

tính toán đầy đủ chi phí

trong giá dịch vụ sự nghiệp

công thuộc lĩnh vực sự

nghiệp kinh tế, sự nghiệp

khác tiến tới tự chủ hoàn

toàn

Quyết định phê

duyệt giá thuộc

thẩm quyền quyết

định của UBND

tỉnh

Từ năm 2022-

2025

- Các sở quản lý chuyên ngành

chủ trì, hướng dẫn các tố chức, cá

nhân được giao nhiệm vụ cung

ứng sản phẩm, dịch vụ công lập

phương án giá, tính toán đầy đủ

chi phí trong giá dịch vụ

- Sở Tài chính phối hợp với các

cơ quan liên quan tổ chức thấm

định

Tới thời điểm báo cáo, chưa phát sinh

hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch

vụ sự nghiệp công của các cơ quan,

đơn vị đề nghị Sở Tài chính thẩm

định

4 Tiếp tục triển khai việc nhà

nước đặt hàng đối với các

sản phẩm dịch vụ công ích

Danh mục dịch vụ

nhà nước đặt hàng

các đơn vị sự

nghiệp được phê

duyệt

Thường xuyên Các cơ quan, đơn vị liên quan xây

dựng danh mục dịch vụ nhà nước

đặt hàng, tham mưu UBND tỉnh

phê duyệt

- Tới thời điểm báo cáo, chưa phát

sinh danh mục dịch vụ nhà nước đặt

hàng đối với các sản phẩm dịch vụ

công ích.

- Sở Tài chính đã phối hợp quyết toán

kinh phí đặt hàng dịch công ích:

+ Phê duyệt quyết toán đặt hàng dịch

vụ tưới, cấp nước được hỗ trợ sử dụng

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

năm 2021 đối với Công ty TNHH
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

MTV Khai thác CT Thủy lợi Khánh

Hòa (Công văn số 2882/STC-

TCHCSN ngày 28/07/2022);

- Đặt hàng hoạt động cung ứng tưới,

cấp nước được hỗ trợ sử dụng sản

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm

2022 đối với Công ty TNHH MTV

Khai thác CT Thủy lợi Khánh Hòa

(Công văn số 2120/STC-TCHCSN

ngày 13/06/2022)

5 Cổ phẩn hóa đơn vị sự

nghiệp công lập

Phương án cổ phần

hóa được cấp có

thẩm quyền phê

duyệt

Trong năm

2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,

phối hợp với Sở Tài chính và các

cơ quan, đơn vị có liên quan

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang triển

khai thực hiện

VI Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

1 Xây dựng bộ phần mềm

quản lý cơ sở dữ liệu kết

quả giải quyết TTHC

phục vụ việc số hóa, tạo

lập, lưu trữ và quản lý kết

quả giải quyết TTHC trên

môi trường điện tử

Phần mềm quản lý

cơ sở dữ liệu kết

quả giải quyết

TTHC phục vụ

việc số hóa, tạo lập,

lưu trữ và quản lý

kết quả giải quyết

TTHC trên môi

trường điện tử

được đưa vào sử

dụng

Từ tháng

11/2022

Sở Thông tin và Truyền thông chủ

trì phối hợp với các cơ quan, đơn

vị liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông đang

phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng các

chức năng phần mềm để lập đề cương

và dự toán chi tiết

2 Xây dựng chức năng giám

sát, đánh giá chất lượng

giải quyết TTHC trên hệ

thống thông tin giải quyết

TTHC cấp tỉnh

Công cụ, chức

năng giám sát,

đánh giá chất lượng

giải quyết TTHC

trên hệ thống thông

tin giải quyết

TTHC cấp tỉnh

Quý III/2022 Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các

cơ quan, đơn vị liên quan

Hiện Sở Nội vụ đang chủ trì phối hợp

với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm

kiếm đơn vị tư vấn đủ năng lực để

thực hiện xây dựng Đề cương và dự

toán chi tiết
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

được đưa vào sử

dụng

3 - Đầu tư hạ tầng công

nghệ thông tin phục vụ số

hóa, lưu trữ, kết nối, chia

sẻ dữ liệu kết quả giải

quyết TTHC trên môi

trường điện tử

- Nghiên cứu mở rộng

quy mô hạ tầng đám mây

riêng của tỉnh

Hạ tầng công nghệ

thông tin đảm bảo

phục vụ số hóa, lưu

trữ, kết nối, chia sẻ

dữ liệu kết quả giải

quyết TTHC trên

môi trường điện tử

Từ tháng

11/2022

Sở Thông tin và Truyền thông chủ

trì phối hợp với các cơ quan, đơn

vị, liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông đang

thực hiện lập đề cương và dự toán chi

tiết

4 Ban hành Quyết định giao

chỉ tiêu hồ sơ được tiếp

nhận, giải quyết trực

tuyến mức độ 3, 4 cho các

sở, ngành, địa phương

Quyết định giao chỉ

tiêu

Tháng 3/2022 Sở Thông tin và Truyền thông chủ

trì phối hợp với các cơ quan, đơn

vị liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ

trì tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu

hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực

tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành,

địa phương (Quyết định số 752/QĐ-

UBND ngày 22/3/2022)

5 Tiếp tục nâng cấp Phần

mềm E-Office đáp ứng

yêu cầu lập hồ sơ công

việc và lưu trữ hồ sơ điện

tử, sẵn sàng kết nối với hệ

thống lưu trữ lịch sử điện

tử hiện hành

Phần mềm E-

Office được nâng

cấp, hoàn thiện

Trong năm

2022

Sở Thông tin và Truyền thông

chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn

vị, địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đã hoàn thành việc cập nhật các

chức năng nâng cấp Phần mềm E-

Office (cập nhật mã định danh điện

tử, ký số theo Nghị định số NĐ-CP

của Chính phủ, lập và nộp hồ sơ lưu

trữ cơ quan và một số chức năng

khác) cho 66/67 cơ quan, đơn vị địa

phương (đang chỉnh sửa, cập nhật cho

Văn phòng UBND tỉnh trong tháng

10/2022). 

- Tổ chức 02 đợt đào tạo bổ sung về

sử dụng các chức năng phần mềm;

thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật cho các

cơ quan, đơn vị trong quá trình khai

thác, sử dụng (Văn bản số



15

STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

1920/STTTT-CNTTBCVT ngày

14/07/2022; Văn bản số 2526/STTTT-

CNTTBCVT ngày 31/8/2022)

6 Triển khai Hệ thống thông

tin báo cáo của tỉnh

Hệ thống thông tin

báo cáo của tỉnh

được khai thác sử

dụng

Trong năm

2022

Sở Thông tin và Truyền thông chủ

trì phối hợp với các cơ quan, đơn

vị liên quan

- Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh đã có

Công văn số 8075/UBND-KSTT chỉ

đạo Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh

phí thực hiện Hệ thống thông tin báo

cáo của tỉnh;

- Hiện Sở Thông tin và Truyền đang

triển khai các thủ tục liên quan để duy

trì, vận hành Hệ thống thông tin báo

cáo tỉnh

7 Nâng cấp, mở rộng hệ

thống Hội nghị trực tuyến

của tỉnh

Hệ thống được đưa

vào sử dụng

Trong năm

2022

Sở Thông tin và Truyền thông chủ

trì phối hợp với các cơ quan, đơn

vị liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ

chức hoàn thành việc lựa chọn các

nhà thầu triển khai các gói thầu của

dự án: Gói thầu thi công, Tư vấn giám

sát, Quản lý dự án; ký kết và triển

khai các hợp đồng (dự kiến nghiệm

thu hoàn thành trong tháng 10/2022)

8 Xây dựng và phát triển

Nền tảng tích hợp và chia

sẻ dữ liệu cấp tỉnh

(LGSP) kết nối với các hệ

thống thông tin, cơ sở dữ

liệu của tỉnh và kết nối

với Nền tảng tích hợp và

chia sẻ dữ liệu quốc gia

(NGSP)

Nền tảng LGSP

của tỉnh được xây

dựng

Trong năm

2022

Sở Thông tin và Truyền thông chủ

trì phối hợp với các sở, ban,

ngành liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đang sử dụng dịch vụ LGSP trên hệ

thống NGSP của Bộ Thông tin và

Truyền thông;

- Đã trình UBND tỉnh phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án “Xây dựng Nền

tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ

công nghệ thông tin (LGSP) tỉnh

Khánh Hòa” (Văn bản số 1476/TTr-

STTTT ngày 03/6/2022)

9 Xây dựng Trung tâm Điều

hành thông minh tỉnh

Khánh Hòa

HĐND tỉnh phê

duyệt chủ trương

đầu tư

Trong năm

2022

Sở Thông tin và Truyền thông chủ

trì phối hợp với các sở, ban,

ngành liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông đã

trình UBND tỉnh phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án “Xây dựng Trung

tâm giám sát điều hành thông minh
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

tỉnh Khánh Hòa (Văn bản số

1477/TTr-STTTT ngày 03/6/2022)

10 Tiếp tục tổ chức triển khai

Đề án thí điểm xây dựng

Khu dân cư điện tử

- Triển khai xây

dựng hạ tầng thông

tin Khu dân cư điện

tử

- Hình thành các

điểm hỗ trợ, cung

cấp dịch vụ công

trực tuyến tại các

địa bàn thí điểm

Thực hiện theo

tiến độ được

phê duyệt

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở

Thông tin và Truyền thông, các

Sở, ngành liên quan, địa phương

liên quan được chọn thí điểm

Sở Nội vụ đã ban hành và tổ chức

thực hiện theo kế hoạch triển khai Đề

án thí điểm Khu dân cư điện tử: Trình

thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự

toán chi tiết, lựa chọn nhà thầu xây

dựng Hệ thống thông tin Khu dân cư

điện tử tỉnh; lựa chọn đơn vị triển

khai thí điểm; hướng dẫn về trang

thiết bị và ký kết thỏa thuận hợp tác

với các điểm cung cấp dịch vụ công

cộng; xây dựng Bộ nhận diện thương

hiệu;...

11 - Tiếp tục rà soát, chuẩn

hóa các phân hệ cơ sở dữ

liệu Trung tâm Dịch vụ

hành chính công trực

tuyến

- Triển khai kết nối, chia

sẻ với cơ sở dữ liệu Quốc

gia, chuyên ngành theo

triển khai của Trung ương

Các cơ sở dữ liệu

của Trung tâm

được kết nối, chia

sẻ, tích hợp với các

cơ sở dữ liệu của

Trung ương

Từ tháng

11/2022

Sở Thông tin và Truyền thông chủ

trì phối hợp với các cơ quan, đơn

vị liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông:

- Triển khai các yêu cầu kết nối, chia

sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên

ngành;

- Cập nhật bổ sung các chức năng

phần mềm, các yêu cầu kết nối với

Trung tâm Dich vụ hành chính công

trực tuyến phục vụ lập đề cương và

dự toán chi tiết

12 - Xây dựng Nền tảng

công nghệ chuỗi khối về

quản lý, giám sát nguồn

gốc, chuỗi cung ứng sản

phẩm nông nghiệp đảm

bảo minh bạch, chính xác

và an toàn, vệ sinh thực

phẩm theo hướng nông

nghiệp thông minh và bền

vững

Hệ thống thông tin

quản lý dữ liệu

chuyên ngành

Từ năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn chủ trì, phối hợp với

các cơ quan, đơn vị liên quan

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn đã:

- Ban hành kế hoạch chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến

năm 2030, năm 2022; thành lập Ban

Chỉ đạo chuyển đổi số.

- Tổ chức cuộc họp bàn về một số giải

pháp chuyển đổi số lĩnh vực nông

nghiệp sự tham gia của Viettel Khánh

Hòa, VNPT Khánh Hòa, Công ty cổ
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

- Xây dựng hệ thống thu

thập thông tin dữ liệu về:

Chăn nuôi, trồng trọt, bảo

vệ thực vật, thủy lợi, thủy

sản, quản lý chất lượng

nông lâm và thủy sản,…

- Hệ thống phân tích dữ

liệu, cảnh báo về giá cả

thị trường; dịch bệnh

trong chăn nuôi, trồng

trọt, thủy sản, lâm nghiệp,

thú y; quản lý chất lượng

sản phẩm nông lâm thủy

sản; đánh giá chất sản

phẩm OCOP,…

- Triển khai bản đồ số

nông nghiệp dựa trên nền

tảng hệ thống địa lý (GIS)

Khánh Hòa

phần Kỹ thuật số Việt (VDI);

- Ký hợp đồng với Công ty cổ phần

giải pháp KYC để triển khai thực hiện

nhiệm vụ “Xây dựng phần mềm đánh

giá phân hạng sản phẩm OCOP

Chương trình mỗi xã một sản phẩm”.

Hiện nay, đơn vị tư vấn đang triển

khai thực hiện.

- Phê duyệt dự toán chi phí lập Đề

cương và Dự toán chi tiết hoạt động

ứng dụng công nghệ thông tin “Xây

dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công

trình thủy lợi tỉnh Khánh Hòa” với số

tiền là 64.953 triệu đồng

13 Hướng dẫn các cơ quan

hành chính nhà nước xây

dựng quy trình nội bộ phù

hợp với nguyên tắc áp

dụng Hệ thống quản lý

chất lượng làm cơ sở cho

thiết lập quy trình điện tử

giải quyết TTHC

Tài liệu hướng dẫn;

các lớp tập huấn

Năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh chủ trì,

phối hợp Sở Khoa học và Công

nghệ thực hiện

14 Nghiên cứu mô hình ISO

điện tử theo hướng dẫn

của Bộ Khoa học và Công

nghệ để định hướng việc

áp dụng ISO điện tử trong

các CQHCNN tỉnh Khánh

Tham mưu định

hướng áp dụng ISO

điện tử (Tổ chức

tham quan, học tập,

tham gia đào tạo,

nghiên cứu mô

Năm 2022 -

2023

(sau khi có

hướng dẫn của

Bộ Khoa học

và Công nghệ)

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ

trì

- Sở Thông tin và Truyền thông;

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Chất lượng, các tổ chức tư vấn

phối hợp

Sở Khoa học và Công nghệ đã:

- Tổ chức nghiên cứu mô hình ISO

điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

Quảng Ninh, Bình Định;

- Mời Trung tâm Công nghệ phần mềm

thuộc Đại học Cần Thơ giới thiệu về
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

Hòa, phù hợp với hoạt

động chuyển đổi số, tiếp

cận khai thác và sử dụng

dịch vụ công để thúc đẩy

xây dựng chính quyền

điện tử, đảm bảo phù hợp

với việc áp dụng TCVN

ISO 18091:2020 cho

Chính quyền địa phương

hình của Khoa học

và Công nghệ)

phần mềm ISO điện tử, giới thiệu giải

pháp áp dụng và kết nối phần mềm

ISO điện tử với các phần mềm đang

triển khai trong các CQHCNN phục vụ

cho công tác CCHC.

- Đưa nội dung xây dựng Phần mềm

ISO điện tử vào kế hoạch chuyển đổi

số của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023

- 2025;

Tuy nhiên, đến nay Bộ Khoa học và

Công nghệ chưa có văn bản hướng dẫn

về mô hình ISO điện tử áp dụng trong

các CQHCNN, Nghị quyết 76/NQ-CP

và dự thảo Đề án xác định chỉ số

CCHC của tỉnh giai đoạn 2022 - 2030

của Bộ Nội vụ không có nội dung ISO;

đồng thời Bộ KHCN đang tham mưu

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết

định số 19/2014/QĐ-TTg; nên Sở

Khoa học và Công nghệ đang xem xét

định hướng của Bộ Khoa học và Công

nghệ, cân nhắc việc áp dụng ISO điện

tử và tiếp tục nghiên cứu các mô hình

ISO điện tử khác để tham mưu cho

UBND tỉnh

VII Công tác chỉ đạo, điều hành

1 Ban hành Kế hoạch

CCHC tỉnh Khánh Hòa

năm 2022

Quyết định của

UBND tỉnh

Tháng 12/2021 Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với

các cơ quan có liên quan

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh

Khánh Hòa năm 2022 (Quyết định số

4782/QĐ-UBND ngày 23/12/2021)

2 Công bố Chỉ số và xếp

hạng kết quả CCHC của

các cơ quan, đơn vị, địa

Quyết định của

UBND tỉnh

Tháng 01/2022 Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu

UBND tỉnh

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

phê duyệt, công bố kết quả chỉ số và

xếp hạng CCHC các đơn vị năm 2021
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

phương trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

(Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày

11/01/2022)

3 Ban hành Kế hoạch tuyên

truyền CCHC tỉnh Khánh

Hòa năm 2022

Quyết định của

UBND tỉnh

Tháng 01/2022 Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu

UBND tỉnh

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

ban hành Kế hoạch tuyên truyền

CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2022

(Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày

26/01/2022)

4 Tổ chức Hội nghị tổng kết

công tác CCHC tỉnh năm

2021, triển khai Kế hoạch

CCHC tỉnh năm 2022

Hội nghị tổng kết Quý I/2022 Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu

UBND tỉnh

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác

CCHC tỉnh năm 2021, triển khai

chương trình CCHC tỉnh giai đoạn

2021-2030, kế hoạch CCHC tỉnh năm

2022 (Ngày 10/3/2022)

5 Tổ chức tự đánh giá,

chấm điểm Chỉ số CCHC

của tỉnh năm 2021 gửi Bộ

Nội vụ thẩm định

Hồ sơ gửi Bộ Nội

vụ

Theo tiến độ

của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với

các cơ quan có liên quan

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các

cơ quan tham mưu UBND tỉnh hoàn

thành việc tự đánh giá, chấm điểm

Chỉ số CCHC tỉnh năm 2021 gửi Bộ

Nội vụ (Báo cáo số 34/BC-UBND

ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh)

6 Ban hành Kế hoạch kiểm

tra công tác CCHC năm

2022

Quyết định của

UBND tỉnh

Tháng 3/2021 Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với

các cơ quan có liên quan

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC và

quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

công tác CCHC tỉnh năm 2022 (Quyết

định số 1138/QĐ-UBND, Quyết định

số 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2022)

7 Ban hành Kế hoạch khảo

sát mức độ hài lòng của tổ

chức, cá nhân đối với sự

phục vụ của cơ quan hành

chính nhà nước

Quyết định của

UBND tỉnh

Quý II/2022 Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh ban

hành kế hoạch khảo sát mức độ hài

lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự

phục vụ của cơ quan hành chính nhà

nước năm 2022 (Quyết định số

1732/QĐ-UBND ngày 15/6/2022)

8 Ban hành kế hoạch tập

huấn nghiệp vụ CCHC

Quyết định của

UBND tỉnh

Quý II/2022 Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh

ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

năm 2022 CCHC năm 2022 (Kế hoạch số

4060/KH-UBND ngày 09/5/2022)

9 Báo cáo kết quả thực hiện

công tác CCHC định kỳ

của tỉnh

Báo cáo kết quả

thực hiện của

UBND tỉnh gửi Bộ

Nội vụ

Theo quy định Sở Nội vụ chủ trì xây dựng báo

cáo

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND báo

cáo Bộ Nội vụ tình hình, kết quả công

tác CCHC quý I, 06 tháng, qúy

III/2022 đúng quy định

10 Xây dựng, triển khai Đề

án kiện toàn tổ chức, nâng

cao năng lực cán bộ, công

chức chuyên trách cải

cách hành chính tại các cơ

quan, đơn vị trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn

2021-2030 (sửa đổi, bổ

sung Đề án được ban

hành kèm theo Quyết định

số 595/QĐ-UBND ngày

05/3/2013 của UBND

tỉnh)

Đề án; Quyết định

phê duyệt; văn bản

chỉ đạo triển khai;

Kế hoạch

Theo Đề

án/Hướng dẫn

của Bộ Nội vụ

- Sở Nội vụ chủ trì;

- Các Sở, ngành, địa phương tham

gia

Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh

triển khai theo Đề án/Hướng dẫn của

Bộ Nội vụ (Hiện Bộ Nội vụ chưa có

đề án/hướng dẫn)

11 Tổng kết 05 năm thực

hiện Chương trình hành

động số 12-CTr/TU của

Tỉnh ủy, Chỉ thị số

12/CT-UBND ngày

26/5/2017 của UBND

tỉnh; đề xuất xây dựng,

ban hành Chương trình

hành động của Tỉnh ủy

triển khai Nghị quyết số

76/NQ-CP ngày

15/7/2021 của Chính phủ

- Văn bản xin chủ

trương Ban Cán

sự đảng UBND

tỉnh về việc tổng

kết;

- Kế hoạch/Báo cáo

tổng kết/Chương

trình/Văn bản chỉ

đạo

Trong năm

2022

- Sở Nội vụ chủ trì

- Văn phòng UBND tỉnh, các Sở,

ngành, đơn vị, UBND cấp huyện,

cấp xã

Sở Nội vụ đã trình Ban Cán sự đảng

UBND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy tổng

kết, đánh giá kết quả 05 năm thực

hiện Chương trình hành động số 12-

CTr/TU ngày 31/3/2017: Ban hành và

triển khai kế hoạch; xây dựng báo

cáo; tổ chức khảo sát tại 04 UBND

cấp huyện; khen thưởng các tập thể và

cá nhân có thành tích; chuẩn bị công

tác hậu cầu và tổ chức thành công hội

nghị vào ngày 28/7/2022

12 Triển khai đánh giá, xếp

hạng kết quả thực hiện

Kết quả đánh giá,

xếp hạng được

Quý IV/2022 Sở Nội vụ và Sở Thông tin và

Truyền thông chủ trì phối hợp với

Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các

cơ quan tham mưu UBND tỉnh triển
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STT Nhiệm vụ
Kết quả/sản phẩm

đạt được
Tiến độ

Phân công (cơ quan chủ trì/phối

hợp) và cách thức thực hiện
Tiến độ/kết quả

công tác CCHC; mức độ

ứng dụng công nghệ

thông tin; xếp hạng chính

quyền điện tử, chính

quyền số các cơ quan, đơn

vị, địa phương trên địa

bàn tỉnh

công bố các cơ quan, đơn vị liên quan khai theo kế hoạch (trong quý

IV/2022)
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