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KẾ HOẠCH
Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ năm 2021

Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 
số 2031/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính 
của các Sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố năm 2020; theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Tam 
Kỳ đạt 84,79 điểm, xếp vị thứ 01/18 huyện, thị xã, thành phố.

Để tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt kết quả cao, đồng thời cải thiện các nội 
dung tồn tại, hạn chế trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố 
(Chỉ số PAR INDEX), Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch 
cải thiện Chỉ số cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ năm 2021 với các nội 
dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 
2020.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên 
địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu
- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Quyết định số 589/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản chỉ đạo của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố về cải thiện các Chỉ số cải cách 
hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 
và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh..

- Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính được triển khai đồng bộ từ 
thành phố đến xã, phường; xác định rõ nội dung của từng nhiệm vụ, kết hợp chặt 
chẽ với thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước của từng ngành, từng cấp.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, 
trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các đơn vị phối hợp trong việc triển khai thực 
hiện; góp phần tăng điểm đánh giá, tăng thứ hạng đối với từng lĩnh vực, tiêu chí, 



tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của 
tỉnh Quảng Nam.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Bám sát các tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam, các văn bản hướng dẫn của Sở, ngành đối với từng 
lĩnh vực cải cách hành chính, thực hiện nhất quán và đồng bộ các nhiệm vụ, giải 
pháp, phấn đấu năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính của thành phố đạt kết quả 
từ 85% trở lên và giữ vị thứ 01/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về Chỉ số 
cải cách hành chính.

2. Tập trung cải thiện, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí 
thành phần của Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; cụ thể như sau:

- Các lĩnh vực “Cải cách thể chế”; “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức”: phấn đấu giữ nguyên vị thứ 1/18 huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Các lĩnh vực “Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”; “Cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính nhà nước”; “Cải cách thủ tục hành chính”; “Cải cách tài 
chính công”; “Hiện đại hóa hành chính”; “Sự hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”: phấn đấu trong nhóm 3 
huyện, thị xã, thành phố đứng đầu tỉnh.

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các 
Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về cải thiện Chỉ số cải 
cách hành chính.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện văn bản 
điện tử, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã 
được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Trung tâm Hành chính công thành phố và 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường tổ chức thực hiện tốt việc tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 
hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ trễ hạn, bổ sung hồ sơ nhiều lần, nộp thêm 
các loại giấy tờ ngoài quy định, gây phiền hà cho người dân, tổ chức; thường 



xuyên sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử, không để tồn đọng hồ sơ 
chưa nhập liệu vào Hệ thống kéo dài như thời gian qua.

- Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành 
chính, chủ động nghiên cứu, thí điểm hoặc nhân rộng các mô hình cải cách mới 
có hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa 
phương. 

- Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về việc triển khai và kết quả Chỉ 
số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS) tới người dân, doanh nghiệp và 
cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò của người dân trong việc tham 
gia đóng góp ý kiến để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà 
nước các cấp. 

- Các cơ quan được giao chủ trì theo dõi các nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị, địa 
phương có liên quan để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra; 
chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 
kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại Kế hoạch này.

2. Phòng Nội vụ thành phố
Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa 
phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các nội dung, tiêu 
chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông thành phố 
Chủ động hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức truyền thông, 

quán triệt, phổ biến Kế hoạch sâu rộng trong các ngành, các cấp.
Tăng cường thông tin tuyên truyền về quá trình tổ chức thực hiện và kết 

quả cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, nhất là các mô hình mới, phù 
hợp, hiệu quả để phát huy, nhân rộng.

Trên đây là Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính thành phố Tam 
Kỳ năm 2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Phòng CCHC – Sở Nội vụ tỉnh;
- BTV Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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