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QUYẺT ĐỊNH
Ban ltànli Ke hoạch triền khai nề án xóc định Chi sổ cái cách h à n h  chính 

num 2020 của các hộ, cơ quan ngang hộ, ủy  ban nhân (lũn các tinh, 
thành phồ trực thuộc Trung ưrnig

BỤ TRƯỞNG B ộ NỘI v ụ

Cản cứ  Nghị định sổ  34/20! 7/NĐ-CP ngày 03 tháiìg 4 nậm 2017 của 
Chinh phú quy (ĩịnh chửc năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ càu tô chức của Bộ 
Nội vụ;

Cân cử Nghị quyết sổ  30c/NQ-CP ngày OS thủng II nảnt 2011 củtí Chinh 
phù ban hành Chương trinh tỏng thê cai cách hành cliinh nhà nước giai đoạn 
2011 -  2020; Nghị quyết sỗ 76/NQ-CP ngàv I ỉ  ¡hàng 6 tiủm 20 ỉ 3  cùa Clìinh 
phù sửa đoi. bổ  sung một so điều cùa Nghị quyết so 30c/NQ-CP cùa Chinh phù 
ban hành Chương trình lông thê cài các/ì hành chinlì nhà nước gia i đoạn 2011- 
2020: Quvét định sơ 225/QĐ'TTg ngày 04 thủng 02 núm 2016 của Thù iưởiig 
Chinh phũ ph ê duyệt K ế hoạch cài cách hành chinh nhà nuởc g ia i đoạn 2016 - 
2020:

Cản cứ Quy ốt định số 1149/QĐ-BNV ngàv 30 tháng 12 năm 2020 cùa Bộ 
trướng Bộ Nội vụ phê duyệt De án "Xác (íịnh Chi so cài cách hành chinlì cùa 
cúc bộ. cơ  (Ịtian ngang bộ. Uv ban nliãn dán tinh, thành pho trực thuộc Trung 
ương

Xét (tê nghị cùa Vụ trưởng Vụ Cài cách hành chinh.

QUYẺT ĐỊNH:
Điều I. Ban hành kèm theo Quyết định này Kc hoạch triển khai Đc án xác 

định Chi số cãi cách hành chỉnh năm 2020 của các bộ. cơ quan ngang bộ. Uỹ 
ban nhân dãn các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này cỏ hiệu lực kêvtù ngày kử'.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chinh 
phủ, Chú tịch Uý ban nhân (lân các tinh, thành pho trực thuộc Tninu ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyct định nảyJ.

ÌMiri nhộn:
- Như Điẻu 3;
• Bộ trưởng (dỏ b 'c);
• T hử  Inròng N guyen T rụng Thừa;
- Sơ Nội vụ các linh. T P trực thuộc TW ;
- Lim: VT. CCHC.
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B ộ  NỘI VỤ CỘNG HÒA XẢ HỘI C llủ  NCHỈA VIỆT NAM
Dộc lập - T ự  do - i lạnli  phúc

KÉ HOẠCH
T ri en  khai  l)ề án  xác (lịnh Chi  số cãi cách hành  chinh n ỉ m  2020 cùa  các hụ, cơ  
q u a n  nnanỊi bộ. i ly biin nhân (lân các (inh. t hành  phố t rực  thuộc T r u n g  trưng

(Han hãnh kèm theo Qiiyết (tịnh sỏ 17 /QĐ-BNV ngàv 07 tlìáng 01 năm 2021
cùa Bộ trướng Bộ Nội vụ)

I. MỤC ĐÍCH. YÊU CẢU

1. Mục đích

- Xác định được Chi số cái cách hành chinh nám 2020 của các bộ, cơ quan 
ngang bộ (gọi tắt là các bộ), ủy  ban nhân dàn các linh, thành pho trực thuộc 
Truim ương (gọi tắt là các tinh).

- Cũng bổ Chi số cải cách hành chinh năm 2020 của các bộ, các tinh vào 
dằu Ọuý II năm 2021.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy dù các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ. các linh 
tronu trien khai thực hiện Kc hoạch xác định Chi số cải cách hành chỉnh.

- Tồ chức công lác tự đánh giả, chấm đieni của các bộ, các tinh bao đãni 
trung thực, khách quan, đúng quy định.

- Xác định dược Chi số cái cách hành chinh phản ánh ihực chắt, khách 
quan kct qua cải cách hành chinh cùa các bộ. các tinh năm 2020.

- Nâng cao nhận thức vả trách nhiệm cùa các cấp. các ngành vả người dân 
dõi với cải cách hành chinh nói chung vả đánh giá kíit qua cãi cách hành chinh 
hàng năm của các bộ, các linh nỏi riêng.

II. NỘI DUNG TRI ẺN KHAI

I. Tồ chức (»3 llội thảo lấy ý kién góp ý vào dụ- thào Công vãn huVrng 
dẩn (ự (lánh giá. chẩm diêm xác (lịnh Chi sổ cãi cách hành chinh của các 
hộ. cơ quan ngang hộ, ủ y  hun nhân dân cốc tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ưimg; hirớng dẫn sử  dụng phần mềm chấm diễm và trien khai xác 
dịnh Chi số cãi cách hành chính nủm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ

- Thành phan tham dự:

+  Đại diện lãnh đạo cấp Vụ và công chức các dơn vị phụ trách vè lĩnh vực 
cãi cách hành chinh cùa các bộ. cơ quan ngang bộ;

+ Dại diện lành đụo Sở Nội vụ. Trương/phó phòng vả còng chức phụ trách 
VC lĩnh vực cải cách hành chinh cùa các tinh, thành pho trực thuộc Trune ương.

- Thời gian: Mỗi hội thảo tồ chức 01 ngày trong tháng 01 nồm 2021



3

- Số lượng và tlịa điềm:

+ Hội thảo cấp Bộ: dự kiến lổ chức lại Bộ Nội vụ, sổ lượng 80-90 đại biểu 

+ Hội thảo cẩp tinh: phía Bẳc và phia Nam dự kiến 280 -290 dụi hiểu

2. Tổ chức đánh í»i:i và tự đánh giá của các bộ, các tĩnh
- Thời gian: Gửi nộp báo cáo tự đảnh giá, chẩm điểm, tủi liệu kiêm chứng, 

bảo cáo giải trình ihông qua phàn móm Quàn lý chấm đicm xác định Chi sỏ cải 
cách hành chinh vả bản giấy Bảo cảo lỏng hợp kct quã chấm diêm về Bộ Nội vụ 
trước ngày 26 tháng 02 năm 2 0 2 1.

- Cơ quan chú tri: Các bộ. các tinh.
- Cơ quan phổi hợp: Các cơ quan cỏ liên quan.
3. Tố chức thầm (lịnh kết qua tự (lánh giá, chấm (liêm của các hộ, các tinh
- Thời gian: Tháng 02 ,03  nãm 2021.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ (tliườnc trực Hội dóng thâm định).
- Cơ quan phối hợp: Các bộ lã thành vicn Hội dồng thám định.
4. Tống họp, xử lý số liộu dể xác định Chi sổ cãi cách hành chính
- Thời gian: Tháng 02. tháng 03 nám 2021.
- Cơ quan chu tri: I3Ộ Nội vụ (Vụ Cãi cách hành chinh).
- Cơ quan phổi hợp: Tô Thư ký giúp việc I lội đồng Thẩm định; các bộ. các 

tinh và các cơ quan có liên quan.
5. Họp Tố Thâm (lịnh rà soát kết quã chấm (liềm cùa các bộ, các tinh.
6. Tổng họrp* xây dựng báo cáo kết quã Chi số cãi cách hành chinh 

nâm 2020 của các l)ộ, các tinh
- Thời gian: Tháng 3 ,4  năm 2021.
- Cơ quan chù tri: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phoi hợp: các cơ quan cỏ liên quan.
7.  I l ụ p  l lộ ỉ  ( lổng t h ấ m  đ ị n h  t h ổ n »  n h ấ t  kết  q u ã  xác  đ ị n h  C h i  sổ cái  

cách hãnh chinh của các hộ. các tĩnh
- Thời gian: Tháng 3 ,4  năm 2021.
- Cư quan chù ỉri: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phôi hợp: I lội đông thâm định; các cơ quan cỏ liên quan.
8. Công hố Chi so cãi cách hành chinh của các hộ. các tĩnh
- Thời gian: Tháng 4 nám 2021.
- Cơ quan chú tri: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phoi hợp: Các cơ quan có ỉ ¡CI1 quan.
III. TỎ CHỨC T llự c  HIỆN
I. Trách nhiệm thực hiện của Bộ Nội vụ
a) Vụ Cãi cách hành chinh
- Chú tri. phổi hợp với Vụ Kc hoạch - Tài chinh lập dự toán kinh phỉ xác 

định chi so cải cách hành chinh năm 2020:



- Tô chức các hội nghị, hội thảo triền khai K.C hoạch xác định Chi sổ cải 
cách hảnh chỉnh năm 2020 cùa các bộ. các tinh;

- Theo dõi. đôn đổc các bộ, cốc tinh trien khai kê hoạch xác dịnli Chi sổ cái 
cách hành chỉnh năm 2020:

- Xây dựng, trinh Bộ trưởng phê duyột kỏ hoạch triển khai xác định Chi sổ 
cải cách hành chinh năm 2020;

- Tinh toán, xác định kểt quá Chi sổ cái cảch hành chinh năm 2020 và xây 
dựng báo cáo Chi số cãi cách hành chinh nám 2020 cua các bộ, các tinh;

- Tổ chức các cuộc họp Mội đồng thâm định và Tò Thư ký giúp việc I lội 
dồng thâm định;

- Trinh Bộ trường phê duyột bảo cáo Chi sổ cải cách hành chinh năm 2020 
của các bộ. các tinh;

- Chủ trì. phối hợp với các cơ quan liên quan tô chức công bổ Chi sổ cãi 
cách hành chinh mím 2020 cùa các bộ, các tinh.

b) Vụ Ke hoạch - Tài chính: Phối hựp với Vụ Cải cách hành chính, các cơ 
quan có liên quan bổ tri kinh phi xác định chi so cải cách hành chinh năm 2020 
và triền khai Kc hoạch xác định Chi sổ cai cách hãnh chinh năm 2020.

c) Vàn phòng Bộ: Chuẩn bị các điểu kiện cẩn thiết theo chức năng của đơn 
vị, phối hợp với Vụ Cãi cách hãnh chinh thực hiện cóc nhiệm vụ trong trien khai 
kề hoạch xác định Chi số cãi cách hành chinh và công bỏ Chi sò cái cách hành 
chinh năm 2020.

d) Trung lâm Thông tin và Tạp chi Tỏ chức Nhà nước: Phổi hợp với Vụ 
Cải cách hãnh chinh trong việc thõng lin. tuyên truyền về kối quả xác định Chi 
sổ cái cách hành chính năm 2020 cùa các bộ, các tinh.

2. Trách nhiệm thực hiện của các l)ộ. các tinh
- Phân công nhiộm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và ho tri kinh phi 

dê tỏ chức tríen khai các nội dung kế hoạch xác định Chi số cai cách hành chinh 
năm 2020 trong plìạm vi trách nhiệm cua bộ, các tinh theo hưởng dần của Bụ 
Nội vụ.

- Tự theo dôi, đánh giả vả chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chinh của bộ, tinh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các ticu chí. ticu 
chi thành phân được quy định troniỉ Chi so cài cách hãnh chinh cap bộ. cap tinh 
và các văn bản hưởng dần ciia Bộ Nội vụ.

- Tòng hợp sổ liệu, xây dựng báo cáo két quả tự đánh giá. chắm điểm xác 
định Chi số cải cách hành chinh của bộ. tinh gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

- Phối họp với Bộ Nội vụ trong việc Iriển khai kố hoạch xác định Chi so cải 
cách hànlì chính cùa bộ, tinh năm 2020./.
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