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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND huyện về 
kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức 
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kịp thời cập nhật và nâng cao kiến thức về công tác cải cách hành chính  
cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.  

2. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp 
ứng yêu cầu thực thi công vụ; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin 
để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý; 
tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. Tích cực nâng cao các chỉ số DDCI, PAPI và ICT 
Index năm 2018 của huyện Cao Lộc. Triển khai hiệu quả Hệ thống QLCT ISO 
9001:2015; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc eOffice. 

3. Việc tổ chức Hội nghị phải được triển khai nghiêm túc; cán bộ, công chức 
có ý thức chấp hành các quy định của Ban tổ chức Hội nghị đề ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung:  

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính; 
cải cách thủ tục hành chính; niêm yết, thực hiện các TTHC tại bộ phận “một 
cửa” cấp huyện cấp xã, tiến tới nâng cao dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 
Các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao các Chỉ số 
DDCI (Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, và UBND các huyện 
thành phố); PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh); ICT 
Index năm 2018 (Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT) của huyện 
Cao Lộc. Hệ thống QLCT ISO 9001:2015; Phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành công việc eOffice. 

2. Báo cáo viên:  

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.  

- Mời lãnh đạo phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.  

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thành phần: (Dự kiến 162 người) 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
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- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện: 01 lãnh đạo và 
01 công chức trực tiếp phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính của đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn: 01 lãnh đạo, 01 công chức Văn phòng - Thống kê, 
01 công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ; Đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban 
Giám sát đầu tư cộng đồng (nếu có) các xã, thị trấn;  

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khối 6, Khối 8 
thị trấn Cao Lộc; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thôn 
Nà Hán, An Rinh II, xã Tân Liên (đề nghị UBND các xã, thị trấn mời giúp). 

 2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 25/6/2018,  

 3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Cao Lộc.  

        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ 

Bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu tập huấn; xây 
dựng dự toán kinh phí thực hiện trình UBND huyện. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện về kinh phí tổ chức Hội nghị bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 theo quy định. 

 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn 

Cử cán bộ, công chức tham gia Hội nghị đúng thành phần, đảm bảo thời 
gian theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã đến dự Hội nghị đủ 
thành phần đúng thời gian địa điểm trên. Đồng thời chuẩn bị các ý kiến phát biểu 
nêu những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;     
- TT Huyện uỷ;              (B/c) 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; 
- Phòng TC - KH; 
- Phòng Nội vụ (03b); 
- CPVP; 
- Lưu: VT.    

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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