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KẾ HOẠCH 

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

nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030  

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
 
  

 Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban 

chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết 

thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng 

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai 

đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh như 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 nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Kế hoạch 

CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg 

ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình CCHC nhà nước giai 

đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-

UBND ngày 13/02/2012 và Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Xác định rõ 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 CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với 

chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong 

tình hình mới. 

2. Yêu cầu: 

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

thực, hiệu quả. 

- Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể bảo đảm đánh giá chính xác, 

toàn diện kết quả đạt được trên các nội dung CCHC; tập trung làm rõ kết quả đạt 

được so với mục tiêu đề ra, nguyên nhân những mục tiêu không đạt được. Việc 

tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê phải làm rõ kết quả đạt được trong thực 

hiện Chương trình tổng thể theo từng giai đoạn (giai đoạn 2011 - 2015 và giai 

đoạn 2016 - 2020); đồng thời, đề xuất được những định hướng nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 
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- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2030; trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trọng tâm 

CCHC theo chỉ đạo của Chính phủ; hệ thống giải pháp đồng bộ, bảo đảm tính 

khả thi, phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Gắn việc tổng kết với công tác thi đua - khen thưởng, đề xuất được 

những hình thức khen thưởng phù hợp cho những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai 

đoạn 2011 - 2020. 

 II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 
 

STT Nhiệm vụ 
Thời gian  

thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

1 

Ban hành Đề cương hướng 

dẫn xây dựng Báo cáo tổng 

kết. 

Tháng 02/2020 Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

 2 

Các sở ban, ngành; UBND 

cấp huyện tổ chức tổng kết, 

xây dựng báo cáo tổng kết. 

Tổ chức tổng 

kết trước ngày 

10/5/2020 
Các sở, ban, 

ngành; 

UBND cấp 

huyện 

Gửi báo cáo 

tổng kết về Sở 

Nội vụ trước 

ngày 15/5/2020 

3 
 Xây dựng các báo cáo tổng kết chuyên đề theo lĩnh vực giai đoạn 

2011 - 2020 

3.1 Công tác cải cách thể chế. 

Gửi báo cáo 

tổng kết về Sở 

Nội vụ trước 

ngày 15/5/2020 

Sở Tư pháp 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

 

3.2 

Công tác cải cách TTHC và 
thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

3.3 
Cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước. 
Sở Nội vụ 
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STT Nhiệm vụ 
Thời gian  

thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

3.4 

Xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Gửi báo cáo 

tổng kết về Sở 

Nội vụ trước 

ngày 15/5/2020 

 

Sở Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

3.5 

Việc thực hiện cải cách tài 

chính công; trong đó, trọng 

tâm là đổi mới cơ chế phân bổ 

ngân sách cho cơ quan hành 

chính nhà nước dựa trên kết 

quả hoạt động; thực hiện chế 

độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính đối 

với các cơ quan nhà nước; cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập; đẩy mạnh xã 

hội hóa các dịch vụ công. 

Sở Tài chính 

Các Sở: Y 

tế, Giáo 

dục và 

Đào tạo, 

Khoa học 

và Công 

nghệ, Văn 

hóa - Thể 

thao và 

Du lịch; 

các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

3.6 

Thực hiện cơ chế tự chủ của 

tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập. 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

 

3.7 

Việc triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 và ISO 

9001:2015. 

3.8 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước và 

xây dựng Chính phủ điện tử, 

chính quyền điện tử. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

3.9 

Cải cách, nâng cao chất lượng 

dịch vụ y tế công và kết quả 

triển khai thực hiện Đề án Đo 

lường sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ y tế công. 

Sở Y tế 
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STT Nhiệm vụ 
Thời gian  

thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

3.10 

Cải cách, nâng cao chất lượng 

dịch vụ giáo dục công và việc 

triển khai thực hiện Đề án đo 

lường sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ giáo dục 

công. 

Gửi báo cáo 

tổng kết về Sở 

Nội vụ trước 

ngày 15/5/2020 

 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

 

3.11 

Kết quả đổi mới cơ chế, chính 

sách, xã hội hóa trong các 

hoạt động văn hóa, thể thao 

và du lịch, nâng cao chất 

lượng dịch vụ văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

4 

Tổ chức khảo sát, đánh giá 

công tác tổng kết tại một số 

sở, ngành, địa phương theo 

chuyên đề. 

Trước ngày 

10/5/2020 

Các sở, 

ngành chủ trì 

xây dựng các 

báo cáo 

chuyên đề 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

 

5 

Xây dựng dự thảo Báo cáo 

tổng kết và dự thảo Chương 

trình tổng thể CCHC nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2030 

gửi các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh góp ý. 

Trước ngày 

25/5/2020 

Sở Nội vụ 

 

6 

Dự thảo Báo cáo tổng kết và 

dự thảo Chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030 gửi UBND tỉnh. 

Trước ngày 

10/6/2020 

7 

Đề xuất khen thưởng những 

tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc. 

Trước ngày 

25/5/2020 

Ban Thi 

đua - 

Khen 

thưởng 

tỉnh; các 

sở, ban, 

ngành, 

địa 

phương 
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STT Nhiệm vụ 
Thời gian  

thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

8 

Tham gia góp ý dự thảo báo 

cáo tổng kết và dự thảo chương 

trình tổng thể CCHC nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2030 

Quý III/2020 Sở Nội vụ Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

 9 

Tham gia Hội nghị toàn quốc 

tổng kết Chương trình tổng 

thể CCHC nhà nước giai đoạn 

2011 - 2020. 

Quí IV/2020 

Đại diện 

Lãnh đạo 

UBND tỉnh, 

Sở Nội vụ 

10 

Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030; trong đó, xác 

định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và 

trọng tâm CCHC theo chỉ đạo 

của Chính phủ. 

Sau khi Chính 

phủ ban hành 

Chương trình 

tổng thể CCHC 

nhà nước giai 

đoạn 2021 - 

2030 

Sở Nội vụ 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

 

  

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ: 

- Xây dựng đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện 

triển khai thực hiện tổng kết theo kế hoạch. 

- Tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, xây dựng 

dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể, dự thảo Chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tổ chức khảo sát tại một số sở, ban, ngành; UBND cấp huyện để phục 

vụ cho công tác tổng kết chung của tỉnh. 

- Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với dự thảo 

Báo cáo tổng kết; dự thảo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ 

quan,đơn vị có liên quan thực hiện công tác thi đua khen thưởng. 

- Trình UBND tỉnh Báo cáo tổng kết và dự thảo Chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức hội nghị tổng 

kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh. 

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi 

bật đã đạt được, những sáng kiến điển hình, giải pháp hiệu quả trong CCHC. 
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- Bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 

từ nguồn kinh phí thực hiện CCHC năm 2020. 

2. Các sở, ban, ngành, địa phương: 

- Tổ chức thực hiện công tác tổng kết nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, 

tiến độ thời gian; hình thức tổ chức tổng kết phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết 

kiệm gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tại sở, ban, ngành, địa phương. 

- Các sở, ban, ngành tổ chức tổng kết, đánh giá một cách đầy đủ, toàn 

diện việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tại các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc đối với tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ 

quan, đơn vị mình. 

- UBND cấp huyện triển khai tổng kết, đánh giá đầy đủ, toàn diện việc 

thực hiện Chương trình tổng thể CCHC từ cấp xã đến cấp huyện đối với các 

ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị. 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết; Báo cáo chuyên đề theo phân công tại Kế 

hoạch này. Từ thực tiễn và yêu cầu CCHC của các sở, ban, ngành, địa phương, 

đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm, cần thiết mà 

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 

2021 - 2030. 

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các buổi làm việc với đoàn khảo sát của 

Sở Nội vụ và các Sở chủ trì xây dựng các báo cáo chuyên đề tổng kết theo kế 

hoạch (nếu có). 

- Đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt 

xuất sắc (nếu có) theo hướng dẫn. 

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi bật đã đạt 

được của CCHC, những sáng kiến điển hình, các giải pháp hiệu quả trong 

CCHC tại sở, ban, ngành và địa phương. 

- Bố trí kinh phí bảo đảm cho việc tổng kết tại các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC 

nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời xử 

lý, đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC (D 12) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Tuấn Hà 
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