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KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính năm 2021 

    

Thực hiện Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2021, S  T  

 há   â  dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 nh  sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩ  mạnh công tác cải cách hành chính trên 06 lĩnh vực trọng tâm: cải 

cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ má  hành chính; cải 

cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công;  â  dựng và  hát triển Chính qu ền 

điện tử, Chính qu ền số theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh  năm 2021. 

- Đổi mới  h ơng  há , cách thức giải qu ết thủ tục hành chính trên cơ s  

ngu ên tắc đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, 

tổ chức, doanh nghiệ  thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, chính  ác, 

đúng qu  định.  

- Tiế  tục  ác định những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính năm 

2021: nâng cao chất l ợng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắ   ế , kiện 

toàn tổ chức bộ máy tại S  T   há  và các đơn vị sự nghiệ  công lậ  thuộc S  T  

 há  theo tinh thần Nghị qu ết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấ  hành 

Trung  ơng Đảng khóa XII và Đề án đã đ ợc UBND tỉnh  hê du ệt. 

- Hiện đại hóa hành chính và  â  dựng và  hát triển Chính qu ền điện tử, 

Chính qu ền số là nhiệm vụ cốt lõi,  u ên suốt của tiến trình cải cách hành chính. 

H ớng đến việc nâng cao chất l ợng, hiệu quả hoạt động của cơ quan trong thời kỳ 

cách mạng công nghiệ  4.0.  

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

- Đạt 100% các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách thể chế theo Kế hoạch số 

829/KH-UBND của UBND tỉnh. 

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của S  T  

 há  đ ợc giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 20% tr  lên. 

- Đạt 98% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của S  T   há  

trả kết quả đúng hạn. 

- Đạt 98% ng ời dân đ ợc hỏi hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính và hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngành T   há . 
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- Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện   mức độ 4 và phấn đấu 

80% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của S  T   há  đá  ứng yêu cầu đ ợc 

triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Phấn đấu tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

- Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% tr  lên. 

- Phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại S  đ ợc xử lý trên môi tr ờng mạng 

(không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).  

- S  T   há  tiếp tục đứng trong tố  đầu tỉnh về Chỉ số PAR Index. 

III. NỘI DUNG 

1. Cải cách thể chế 

 1.1. Triển khai việc lậ  đề nghị,  hối hợ  Văn  hòng UBND tỉnh tham m u 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục  â  dựng văn bản qu   hạm  há  luật 

năm 2021. 

 1.2. Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

qu   hạm  há  luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

 hủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính  hủ qu  định chi tiết một số điều và biện  há  thi hành Luật 

Ban hành văn bản qu   hạm  há  luật. 

1.3. Thực hiện đóng gó  ý kiến, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL đúng 

thời gian qu  định, đảm bảo tính hợ  hiến, tính hợ   há , tính thống nhất. 

1.4. Tăng c ờng công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm qu ền; 

định kỳ rà soát văn bản qu   hạm  há  luật. Đề  uất hoặc trình cơ quan có thẩm 

qu ền tha  thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản qu   hạm  há  luật không còn 

 hù hợ  với qu  định  há  luật hiện hành và kiến nghị  ử lý 100% văn bản có dấu 

hiệu trái  há  luật đ ợc  hát hiện qua kiểm tra. 

1.5. Tăng c ờng h ớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và gắn với công tác kiểm tra văn 

bản QPPL, tậ  trung các lĩnh vực đ ợc  ác định là trọng tâm  hát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021.   

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Rà soát, đơn giản hóa qu  định TTHC theo thẩm qu ền của S  trong 

lĩnh vực hành chính t   há  và bổ trợ t   há . Kị  thời cậ  nhật, công bố, công 

khai TTHC thuộc thẩm qu ền giải qu ết của S  T   há ; kị  thời trình UBND tỉnh 

công bố Qu  trình nội bộ trong giải qu ết thủ tục hành chính thuộc thẩm qu ền giải 

qu ết, chức năng quản lý của S  T   há . 
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2.2. Nâng chất l ợng giải qu ết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế 

một cửa liên thông. Đẩ  mạnh việc giải qu ết TTHC thuộc thẩm qu ền S  trên môi 

tr ờng điện tử. Số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính hiệu quả, công khai, minh 

bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi  hí.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính  

3.1. Tiế  tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Kiện toàn cơ cấu tổ chức, 

biên chế của cơ quan T   há  trên địa bàn tỉnh An Giang” và Đề án sắ   ế , tinh 

gọn tổ chức bộ má  tại S  T   há  theo Qu ết định số 2560/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Thông t  số 07/2020/TT-BTP 

ngà  22/12/2020 của Bộ Tr  ng Bộ T   há  h ớng dẫn chức năng, nhiệm vụ và 

qu ền hạn của S  T   há  thuộc Ủ  ban nhân dân cấ  tỉnh, Phòng T   há  thuộc 

Ủ  ban nhân dân cấ  hu ện.  

3.2. Tiế  tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị qu ết số 18-NQ/TW, 19-

NQ/TW của Ban Chấ  hành Trung  ơng Đảng khóa XII. 

3.3. Tăng c ờng theo dõi, đôn đốc, h ớng dẫn, kiểm tra việc kiện toàn tổ 

chức, bố trí cán bộ t   há    địa  h ơng. 

3.4. Xâ  dựng Kế hoạch luân chu ển và chu ển đổi vị trí công tác năm 

2020; rà soát, bổ sung qu  hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đá  ứng  êu cầu 

nhiệm vụ chính trị của Ngành; công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chu ển cán bộ theo qu  định. 

3.5. Xâ  dựng kế hoạch công tác  há  chế năm 2020; kiện toàn và tăng c ờng 

một b ớc cơ bản chất l ợng hoạt động của tổ chức  há  chế các cơ quan chu ên 

môn của UBND tỉnh. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Tiế  tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc tha  thế các qu  định về điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành T  

pháp bảo đảm đồng bộ với các qu  định của Đảng về công tác cán bộ; bảo đảm đá  

ứng kị  thời cơ cấu, sắ   ế  lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành 

theo khung năng lực vị trí việc làm. 

4.2. Rà soát, bổ sung qu  hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đá  ứng  êu 

cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành; công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chu ển cán bộ theo qu  định. Thực hiện tốt công tác bồi d  ng chu ên môn, 

nghiệ  vụ, tậ  huấn cho đội ngũ cán bộ T   há . 

4.3. Thực hiện đúng qu  định, qu  trình đánh giá  hân loại cán bộ, công 

chức, viên chức và ng ời đứng đầu theo h ớng dân chủ, công khai, minh bạch. Tổ 

chức triển khai các văn bản qu   hạm  há  luật về chế độ tiền l ơng mới đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và ng ời lao động theo lộ trình cải cách chính sách 

tiền l ơng. 
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4.4. Thực hiện tốt công tác bồi d  ng chu ên môn, nghiệ  vụ, tậ  huấn cho 

đội ngũ cán bộ T   há , nhất là cán bộ  há  chế và t   há    cơ s ; đổi mới nội 

dung và ch ơng trình đào tạo, bồi d  ng nghiệ  vụ t   há  sát với thực tế; trang bị 

kỹ năng giao tiế , văn hóa công vụ; đảm bảo có đủ năng lực,  hẩm chất đạo đức và 

 ứng tầm nhiệm vụ. 

4.5. Tăng c ờng việc chấ  hành kỷ luật, kỷ c ơng hành chính trong hoạt 

động công vụ; kị  thời  hát hiện,  ử lý nghiêm cá nhân, tổ chức sai  hạm. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1. Tiế  tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005 của Chính  hủ về sử dụng biên chế và kinh  hí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan hành chính Nhà n ớc, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 

ngà  07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. 

5.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính  hủ qu  định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệ  công lậ  

cho Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025, Phòng Công chứng số 1 sẽ đ ợc 

chu ển đổi loại hình đơn vị sự nghiệ  công lậ  từ loại II (tự chủ tự bảo đảm chi 

th ờng  u ên) thành loại I (tự chủ tự bảo đảm chi th ờng  u ên và chi đầu t ). 

5.3. Tiế  tục thực hiện các nhiệm vụ, giải  há   hòng, chống tham nhũng, 

lãng  hí theo qu  định của  há  luật, Kế hoạch số 72-KH/TU của BTV Tỉnh ủ  và 

chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

6.1. Tham gia đẩ  mạnh thông tin tu ên tru ền,  hổ biến các nội dung liên 

quan đến chu ển đổi số, Chính qu ền số cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

6.2. Tiế  tục đẩ  mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, 

điều hành công việc; nâng cấ , hoàn thiện việc chỉnh sửa, đảm bảo vận hành thông 

suốt Trang Thông tin điện tử S  T   há ; tậ  trung nguồn lực  â  dựng các  hần 

mềm, cơ s  dữ liệu điện tử quản lý chu ên ngành và  hát triển dữ liệu nội bộ. 

6.3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống chất l ợng theo tiêu chuẩn ISO 

9001 : 2015. 

7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ  há  lý cho doanh nghiệ ; 

cùng với các S , Ban, Ngành và địa  h ơng, Ngành T   há  tỉnh tiế  tục tham gia 

sâu hơn vào việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấ  tỉnh (PCI); nâng cao hiệu 

quả quản trị và hành chính công tỉnh (PAPI). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ s  chức năng, nhiệm vụ và qu ền hạn đ ợc giao, Tr  ng các 

 hòng, đơn vị thuộc S  có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung 
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của Kế hoạch nà ; chịu trách nhiệm tr ớc Giám đốc S  về tiến độ, kết quả thực 

hiện. 

2. Chánh Văn  hòng S  giú  Giám đốc h ớng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện của các  hòng, đơn vị thuộc S  và định kỳ hàng tháng (tr ớc 

ngày 10), quý (tr ớc ngà  10 tháng cuối quý), 6 tháng (tr ớc ngà  10/6), năm 

(trước ngày 20/11) tham m u Giám đốc S  báo cáo kết quả về S  Nội vụ để tổng 

hợ , báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- S  Nội vụ;  

- Ban Giám đốc S ; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc S ; 

- Phòng T   há  cấ  hu ện; 

- L u: VT, CCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 

 



DANH MỤC 

Nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở Tư pháp năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số 10 /KH-STP ngày 29/01/2021 của Sở Tư pháp) 

 

 

Stt Lĩnh vực/nhiệm vụ 

Phòng, đơn vị 

chủ trì tham 

mưu 

Thời gian 

hoàn thành 

Kết quả, sản 

phẩm chủ yếu 
Ghi chú 

I Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra     

1 Xâ  dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 Văn  hòng Tháng 01/2021 
 Thực hiện cả 

năm 

2 
Tổng hợ , báo cáo tình hình cải cách hành chính (Báo cáo 

CCHC tháng, quý I, 6 tháng, quý III, tổng kết năm 2021) 
Văn  hòng Theo qu  định 

 
 

3 
Lồng ghé  tu ên tru ền  hổ biến về thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính tại cuộc họ  S ,  hòng, đơn vị 

Phòng, đơn vị 

thuộc s  
Th ờng  u ên 

 
 

4 

Lồng ghé  nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính trong qu ết định thanh tra hành chính và 

 hòng, chống tham nhũng năm 2021 đối với các đơn vị thuộc 

S  

Thanh tra 
Theo kế hoạch 

đ ợc  hê du ệt 

 

 

5 
Xâ  dựng Kế hoạch  hổ biến, giáo dục  há  luật, chuẩn tiế  

cận  há  luật và hòa giải   cơ s  của tỉnh năm 2021 

Phòng 

PBGDPL 
Tháng 01/2020 

 
 

II Cải cách thể chế     

6 

Tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP ngà  31/12/2020 của Chính  hủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngà  14/5/2016 của 

Chính  hủ qu  định chi tiết một số điều và biện  há  thi hành 

Phòng XDKT& 

TDTHPL 

Theo kế hoạch 

đ ợc  hê du ệt 

 

 



7 

 

Luật Ban hành văn bản qu   hạm  há  luật 

7 
Xâ  dựng Danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 

2021 

Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Tháng 02/2021 

 
Danh mục 

8 
Xâ  dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL năm 2020 

Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Tháng 12/2020 

 Thực hiện cả 

năm 

9 
Xâ  dựng Kế hoạch theo dõi thi hành  há  luật của tỉnh năm 

2021 

Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Tháng 02/2021 

 Kế hoạch/Báo 

cáo 

10 Xử lý kết quả theo dõi thi hành  há  luật năm 2021 
Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Tháng 12/2021 

 
Báo cáo 

12 Xử lý văn bản qu   hạm  há  luật sau rà soát 
Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Tháng 12/2021 

 - Báo cáo  

- Văn bản  ử lý 

13 Xử lý văn bản  hát hiện sai  hạm qua kiểm tra 
Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Tháng 12/2021 

 - Báo cáo  

- Văn bản  ử lý 

III Cải cách thủ tục hành chính     

14 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 Văn  hòng S  Tháng 02/2021 
 Công chức đầu 

mối KSTTHC 

15 

Trình UBND tỉnh công bố Qu  trình nội bộ trong giải 

qu ết thủ tục hành chính thuộc thẩm qu ền giải qu ết, 

chức năng quản lý của S  T   há  

Văn  hòng S  

 hối hợ   hòng, 

đơn vị thuộc S  

Khi có văn bản 

mới của Bộ 

 

 

16 
Phối hợ  rà soát danh mục thủ tục hành chính công khai 

trên Cơ s  dữ liệu quốc gia về TTHC 
Văn  hòng S  

Sau khi có 

Qu ết định 

công bố của 

UBND tỉnh 

 

Công nghệ thông 

tin 

IV 
Cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ công chức, 

viên chức 
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17 

Triển khai thực hiện Đề án sắ   ế , tinh gọn tổ chức bộ 

má  tại S  T   há  đ ợc ban hành kèm theo Qu ết định 

số 2560/QĐ-UBND ngà  15/10/2018 của UBND tỉnh 

Văn  hòng S   Theo Đề án 

 

 

18 

Tiế  tục triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn cơ cấu tổ 

chức, biên chế của cơ quan T   há  trên địa bàn tỉnh An 

Giang” 

Văn  hòng S  Theo qu  định 

 
Thực hiện cả 

năm 

V Cải cách chế độ công vụ     

19 Kế hoạch luân chu ển và chu ển đổi vị trí công tác năm 2021 Văn  hòng S  Tháng 01/2021 
 Thực hiện cả 

năm 

20 Kế hoạch Qu  chế dân chủ năm 2021 Văn  hòng S  Tháng 02/2021 
 Thực hiện cả 

năm 

21 Kế hoạch đào tạo, bồi d  ng năm 2021 Văn  hòng S  Tháng 02/2021 
 Thực hiện cả 

năm 

22 Phân bổ biên chế năm 2021 Văn  hòng S  Tháng 01/2021 
 Thực hiện cả 

năm 

23 
Tổ chức bồi d  ng nghiệ  vụ cho công chức  há  chế trên 

địa bàn tỉnh 

Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Theo qu  định 

 
 

VI Cải cách tài chính công     

24 

Tiế  tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh  hí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan hành chính nhà n ớc theo qu  định của Chính  hủ 

Văn  hòng S  Theo qu  định 

 

 

25 

Tiế  tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh  hí quản lý hành chính đối với các đơn 

vị sự nghiệ  công lậ  theo qu  định của Chính  hủ 

Các đơn vị sự 

nghiệ  
Theo qu  định 

 

 

VII 
Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính 

quyền số 
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26 Xâ  dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 Văn  hòng S   Tháng 01/2021 
 Thực hiện cả 

năm 

27 

Tiế  tục thực hiện Qu ết định số 4977/QĐ-UBND ngày 

10/11/2017 của UBND tỉnh về chủ tr ơng thực hiện đầu 

t  má  tính, trang thiết bị và chu ển đổi dữ liệu hộ tịch 

Phòng HCTP 

 hối hợ  Văn 

 hòng S  

Theo qu  định 

 
Thực hiện cả 

năm 

28 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống chất l ợng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001 : 2015 
Văn  hòng S  Năm 2021 

 
 

VII Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp     

29 
Xâ  dựng Kế hoạch hỗ trợ  há  lý cho doanh nghiệ  trên địa 

bàn tỉnh năm 2021 

Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Tháng 02/2021 

 Thực hiện cả 

năm 

30 
Xâ  dựng Kế hoạch tổ chức tậ  huấn  há  luật cho 

doanh nghiệ  
Phòng XDKT& 

TDTHPL 
Theo qu  định 
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