
ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN NGÔ QUYỀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23 /KH-UBND Quận Ngô Quyền, ngày 26 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính  

Quận Ngô Quyền đến năm 2025” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 19/10/2021 về thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước Quận Ngô Quyền (giai 

đoạn 2021-2025) và chủ trương xây dựng Đề án cải cách hành chính (CCHC), 

UBND quận ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh CCHC Quận Ngô 

Quyền đến năm 2025” với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

- Tạo sự thống nhất, đồng bộ, làm căn cứ để rà soát, kiểm điểm, đánh 

giá trong quá trình xây dựng Đề án “Đẩy mạnh CCHC Quận Ngô Quyền đến 

năm 2025”. 

- Xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm và xác định tiến 

độ thực hiện để xây dựng Đề án “Đẩy mạnh CCHC Quận Ngô Quyền đến 

năm 2025”. 

2. Yêu cầu:  

- Bám sát mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nội dung của chương trình tổng thể 

CCHC giai đoạn 2021 – 2030 và các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về thực 

hiện công tác CCHC. 

- Đảm bảo tính chủ động trong đề xuất nhiệm vụ của các đơn vị; việc xây 

dựng Kế hoạch phải gắn với trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, nhất là 

trách nhiệm của người đứng đầu; cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan 

chủ trì xây dựng Kế hoạch và các đơn vị liên quan. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực 

hiện; tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

sau mỗi giai đoạn kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả giai 

đoạn tiếp theo. 
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II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

1 
Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề 

án 
Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 
Tháng 1/2022 

2 Xây dựng Đề cương Đề án  Phòng Nội vụ 
Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 

Tháng 

01/2022 

3 
Khảo sát, đánh giá thực trạng 

CCHC giai đoạn 2016 – 2021 
Phòng Nội vụ 

Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan; 

UBND các phường 

Tháng 

01/2022 

4 

Thành lập Tổ Biên tập xây dựng 

Đề án, phân công nhiệm vụ thành 

viên Tổ biên tập 

Phòng Nội vụ 
Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 

Trước ngày 

10/02/2022 

5 

Đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ, 

dự án nhằm đẩy mạnh CCHC tại 

quận đến năm 2025  

Các phòng 

chuyên môn 
Phòng Nội vụ 

Trước ngày 

10/02/2022 

6 

Tổng hợp các giải pháp, nhiệm 

vụ, dự án theo đề xuất của các cơ 

quan chuyên môn 

Phòng Nội vụ 
Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 

Trước ngày 

15/02/2022 

7 
Biên tập nội dung Đề án theo từng 

lĩnh vực 
Tổ biên tập  

Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 

Trước ngày 

18/02/2022 

8 Họp Tổ biên tập (lần 1) Tổ biên tập  
Trước ngày 

25/02/2022 

9 

Tổng hợp Dự thảo Đề án (lần 1); 

gửi xin ý kiến các phòng, ban, đơn 

vị liên quan. 

Phòng Nội vụ 
Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 

Trong tháng 

02/2022 

10 Họp Tổ biên tập (lần 2, mở rộng) Tổ biên tập 
Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 

Trước ngày 

05/3/2022 

11 

Tổng hợp Dự thảo Đề án (lần 2); 

gửi xin ý kiến thành viên UBND 

quận và các đơn vị liên quan (các 

sở, ngành thành phố; các Ban 

HĐND quận,…) 

Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Trước ngày 

15/3/2022 

12 
Tổng hợp Dự thảo Đề án (lần 3); 

thông qua Tổ biên tập 
Phòng Nội vụ 

Thành viên  

Tổ biên tập 

Trước ngày 

20/3/2022 

13 
Báo cáo UBND quận thông qua 

Đề án 
Tổ biên tập  

Trong tháng 

3/2022 

14 

Thực hiện các trình tự, thủ tục 

trình HĐND quận thông qua Đề 

án và ban hành Nghị quyết 

UBND quận  Tháng 4/2022 
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III. KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Kinh phí xây dựng Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp 

pháp khác theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao đồng chí Đặng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND quận trực tiếpchỉ 

đạo việc tham mưu xây dựng Đề án“Đẩy mạnh CCHC Quận Ngô Quyền đến năm 

2025”; báo cáo UBND quận, Chủ tịch UBND quận theo quy chế làm việc. 

2. Phòng Nội vụ: 

- Là cơ quan thường trực xây dựng Đề án, tổng hợp và hoàn thiện Đề án 

trình UBND quận ban hành; phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận 

tham mưu các trình tự, thủ tục trình HĐND quận thông qua đề án và ban hành 

Nghị quyết thực hiện. 

- Tham mưu thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án, phân công nhiệm vụ 

các thành viên Tổ biên tập, Dự thảo Đề cương Đề án.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận đôn đốc các đơn 

vị thực hiện nhiệm vụ theo phân công và kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

3. Văn phòng HĐND và UBND quận: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu các trình tự, thủ tục trình 

HĐND quận thông qua đề án và ban hành Nghị quyết thực hiện. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo 

phân công và kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

- Tham gia thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án; thực hiện các nhiệm vụ 

theo sự phân công của Tổ trưởng. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Tham gia thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án; thực hiện các nhiệm vụ 

theo sự phân công của Tổ trưởng. 

- Tham mưu UBND quận bố trí kinh phí phục vụ xây dựng và triển khai  

thực hiện Đề án.  

5. Các phòng:Tư pháp, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin: 

- Tham gia thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án; thực hiện các nhiệm vụ 

theo sự phân công của Tổ trưởng. 

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện đảm bảo tiến độ và chất 

lượng theo yêu cầu.  
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6. Các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường:  

- Phối hợp với các cơ quan chủ trì xây dựng đề án trong việc triển khai Kế 

hoạch xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch thực hiện CCHC của 

ngành, lĩnh vực mình, chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh 

CCHC đến năm 2025. 

7. Đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm phối hợp, hướng dẫn, cho ý kiến 

tham gia xây dựng Đề án “Đẩy mạnh CCHC Quận Ngô Quyền đến năm 2025” 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng quy định của pháp luật. 

 Trên đây là Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh CCHC Quận Ngô 

Quyền đến năm 2025”, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiên túc 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Quận ủy;  

- Thường trực HĐND quận;  

- CT, các PCT UBND quận;  

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các phường; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, NV (02). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đinh Minh Tuấn 
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