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KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính huyện Kim Sơn giai đoạn 2021-2030 

 

Thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình 

tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 

24/8/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030. 

UBND huyện Kim Sơn ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) huyện 

Kim Sơn giai đoạn 2021-2030 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu   

1.1. Mục tiêu chung 

Cụ thể hóa việc tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu Nghị quyết 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai 

đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về 

CCHC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, góp phần xây dựng nền hành chính ở huyện 

Kim Sơn dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến 

tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở huyện. 

1.2. Các mục tiêu cụ thể 

a) Về cải cách thể chế 

- Phấn đấu đến năm 2025: Phối hợp tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; về 

phát triển kinh tế và về chuyển đổi số. 

- Phấn đấu đến năm 2030: Vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện 

đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo bước đột phá 

trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế của 

huyện Kim Sơn. 

b) Về cải cách thủ tục hành chính 

- Phấn đấu đến năm 2025:  

+ Năm 2021, số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang còn hiệu 

lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối 

thiểu tương ứng là 20% và 15%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối 

với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ 

liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 

+ Rà soát, đề nghị các cấp, các ngành cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh 

doanh, hướng đến mục tiêu của tỉnh là giảm tối thiểu 20% số quy định và chi phí tuân thủ 

liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

+ Triển khai quy trình số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung 

tâm Một cửa liên thông huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 
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+ Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận. 100% hồ sơ TTHC 

đã giải quyết thành công được số hoá, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng. 

+ Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng 

phương thức điện tử. 

+ Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán 

trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. 

+ 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công 

khai và cập nhật kịp thời. 

+ 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại 

thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó 

mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy 

tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. 

+ Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại Trung tâm Một cửa 

liên thông huyện tối thiểu là 1.200 hồ sơ/năm; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 

tối thiểu là 800 hồ sơ/năm (trừ trường hợp tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm/01 bộ phận 

một cửa ít hơn chỉ tiêu trên). 

+ Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình tối đa 15 

phút/ lượt giao dịch. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp 

dịch vụ công đạt từ 95% trở lên. 

- Phấn đấu đến năm 2030: 

+ 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực 

tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên. 

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. 

+ 90% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử 

được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin 

của các cấp chính quyền. 

+ Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 

95%, trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư 

đạt tối thiểu 90%. 

c) Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

- Phấn đấu đến năm 2025: 

+ Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so 

với năm 2021. 

+ Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, khắc phục được 

tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong 

hệ thống hành chính nhà nước. 

+ Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo 

dục công lập đạt trên 90%. 

- Phấn đấu đến năm 2030: 

+ Tiếp tục giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước so với năm 2025. 
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+ Tiếp tục giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công cơ 

bản thiết yếu. 

+ Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước đạt tối thiểu 95%. Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo 

dục công lập đạt trên 95%. 

d) Về cải cách chế độ công vụ 

- Phấn đấu đến năm 2025: 

+ Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Kim Sơn có cơ cấu 

hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. 

+ Phấn đấu 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, 

được chuẩn hóa về lý luận chính trị, kỹ năng làm việc theo yêu cầu nâng cao và quy định 

mới của Trung ương. 

- Phấn đấu đến năm 2030: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

huyện Kim Sơn chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đủ phẩm 

chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, trong đó: 

+ 25% - 35% số lãnh đạo UBND huyện và tương đương, trên 30% số lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng trực thuộc UBND huyện và tương đương có đủ khả năng làm việc 

trong môi trường quốc tế. 

+ 100% công chức cấp xã có trình độ đại học và sau đại học (trừ các chức danh 

công chức cấp xã theo quy định của pháp luật chuyên ngành). 

+ 90% cán bộ cấp xã có trình độ từ cao đẳng trở lên và được chuẩn hóa về lý luận 

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. 

đ) Cải cách tài chính công 

- Đến năm 2025, tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đổi 

mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh phê duyệt phương án tự 

chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Tăng cường phân cấp và thực hiện 

trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chú trọng trách nhiệm giải trình về thực hiện cơ chế 

tự chủ và cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện tự chủ đúng nhiệm vụ được giao. 

e) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

- Phấn đấu đến năm 2025: 

+  Triển khai vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông 

giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. 

+ 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định 

danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp  chính quyền từ 

trung ương đến địa phương. 

+ 100% văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) trao đổi giữa các cơ quan nhà 

nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định. 

+ 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về 

kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đaọ, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp được tích 

hợp, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và liên thông với hệ thống thông tin 

báo cáo quốc gia. 
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+ Duy trì Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động ổn định, hiệu quả. 

Đảm bảo sẵn sàng kết nối phục vụ 100% cuộc họp trực tuyến của cấp tỉnh, huyện, xã. 

+ 80% hồ sơ công việc tại huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được quản lý, xử lý và 

luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

+ 50% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông 

qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

+ Duy trì và phát triển hệ thống Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành ở huyện, 

đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện về 

tiến độ, kết quả thực hiện thông suốt, ổn định. 

+ Góp phần đưa chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến năm 2025 

nằm trong top 20 cả nước. 

- Phấn đấu đến năm 2030: 

+ 100% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được cung cấp trực tuyến mức độ 4, được thực 

hiện truy cập trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

+ 90% hồ sơ công việc tại huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý 

trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

+ 70% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông 

qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

+ Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 

5G; tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%; 100% người dân được tiếp cận 

với các dịch vụ của chính quyền số, đô thị thông minh. 

+ Góp phần đưa chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 

nằm trong top 15 cả nước. 

g) Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Phấn đấu đến năm 2025: Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số đánh giá năng lực 

cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) của huyện phấn đấu duy trì trong top 4 
huyện, thành phố đứng đầu của tỉnh. 

- Phấn đấu đến năm 2030: Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số đánh giá năng 

lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) của huyện phấn đấu duy trì trong 

top 3 huyện, thành phố đứng đầu của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

2.1. Kế hoạch đề ra phải trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC được 

giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của 

UBND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng, chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện Kim Sơn. 

2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả sản phẩm đề ra phải cụ thể, khả thi, đem lại kết 

quả cao khi triển khai thực hiện. 

2.3. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng toàn diện triển khai 

CCHC tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ huyện đến xã, thị trấn đáp ứng yêu 

cầu của thời kỳ mới. 

II. NHIỆM VỤ CỦA CHƢƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ 

NƢỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030  

Nhiệm vụ, hoạt động, kết quả, sản phẩm cụ thể của Kế hoạch theo Phụ lục chi tiết 

đính kèm Kế hoạch này. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách huyện đảm bảo theo phân cấp, được bố 

trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm cho công tác CCHC và các nguồn 

khác theo quy định của pháp luật để triển khai Kế hoạch. 

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán 

kinh phí thực hiện công tác CCHC theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện 

1.1. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC hằng 

năm và từng giai đoạn; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

Định kỳ, tham mưu việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả về Sở 

Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định. Đến năm 2025, tham mưu việc sơ kết, đến năm 2029 

tham mưu việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. 

1.2. Chủ trì, tham mưu việc triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính và cải cách chế độ công vụ, công chức; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 

CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

1.3. Tổ chức theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo 

hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng CNTT, truyền 

thông trong đánh giá. Tham mưu tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 

dưới nhiều hình thức khác nhau, trên các nội dung quản lý nhà nước khác nhau. 

1.4. Tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch CCHC hằng năm và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ. 

1.5. Tham mưu công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công 

chức thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

2.1. Chủ trì, tham mưu triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính; đổi mới 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

2.2. Chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hệ thống thông tin báo cáo 

cấp tỉnh tích hợp với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

3.1. Hằng năm, tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí thường xuyên thực 

hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định hiện hành. 

3.2. Chủ trì, tham mưu triển khai các nội dung về cải cách tài chính công; triển khai 

các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh. 

4. Phòng Tƣ pháp huyện: Chủ trì, tham mưu thực hiện nội dung cải cách thể chế. 

Triển khai có hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo đúng quy định của Bộ Tư 

pháp và thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

5. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

5.1. Chủ trì, tham mưu thực hiện nội dung xây dựng Chính phủ quyền điện tử, 

chuyển đổi số. 

5.2. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh huyện 

và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, 

yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch, đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành các mục 

tiêu về chuyển đổi số trong CCHC. 
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6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chủ trì, tham mưu nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo. Phối hợp với 

Phòng Nội vụ huyện tham mưu tổ chức rà soát, sắp xếp hệ thống mạng lưới trường, lớp 

mầm non, phổ thông đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ trì theo dõi, hướng dẫn các cơ quan 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; công 

tác sáng kiến trong CCHC. 

8. Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh huyện: Chủ động xây dựng 

chuyên mục, chuyên trang về CCHC, phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, cơ quan, đơn 

vị để tuyên truyền kế hoạch CCHC của huyện giai đoạn 2021-2030. 

9. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn 

9.1. Phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các văn bản 

liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính 

phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch của 

UBND tỉnh, UBND huyện về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. 

9.2. Căn cứ nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch để tổ chức 

triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch đề ra và gắn với việc thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Định kỳ, 

báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) kết quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;        

- Các cơ quan, đơn vị thuôc̣ UBND huyện; 

- Trung tâm VT-TT và Truyền thanh huyện; 

- Công an huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV.              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Ngọc 
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