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KẾ HOẠCH 

Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính 

 Nhà nước giai đoạn 2011-2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà 

nước giai đoạn 2011-2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch 

tổng kết thực hiện thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà 

nước giai đoạn 2011-2020 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo Nghị 

quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách 

hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg 

ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình CCHC giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 851/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh); xác định những kết quả nổi bật đã đạt được, 

chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở 

đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 

2021-2030 của Sở theo chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh và yêu cầu 

xây dựng phát triển đất nước trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện thực tế 

của đơn vị. 

2. Yêu cầu 

-Việc tổng kết, đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện, khoa học, thiết thực, 

hiệu quả. 

- Việc tổng kết Chương trình tổng thể CCHC cần đảm bảo sự thống nhất 

và đồng bộ với thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, giai đoạn 2016-2020. 
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Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể đảm bảo chính xác, toàn diện kết 

quả đạt được trên các nội dung CCHC; tập trung làm rõ kết quả so với mục tiêu, 

làm rõ mục tiêu đạt được; việc tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê làm rõ 

kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình tổng thể theo từng giai đoạn 

2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, đề xuất những định hướng, 

nhiệm vụ giải pháp trọng tâm CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

Xây dựng, ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030; 

trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trọng tâm CCHC, hệ thống giải pháp 

đồng bộ, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu điều kiện phát triển Ngành. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Tổ chức-Pháp chế xây dựng kế hoạch tổng kết CCHC giai 

đoạn 2011-2020, đề xuất tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm 

vụ CCHC để UBND tỉnh khen thưởng (có báo cáo thành tích) thời gian thực 

hiện trong tháng 4/2020. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu 

lãnh đạo Sở xây dựng báo cáo tổng kết (báo cáo, phụ lục, bảng biểu) và tổ chức 

tổng kết Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ 

thời gian thực hiện theo kế hoạch quy định. 

3. Giao phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì bố trí kinh phí đảm bảo cho 

việc tổng kết tại Sở theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam; 

- Lãnh đạo Sở VH,TT&DL; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, TCPC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Huy 
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