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KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại thành phố Đà Nẵng
Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-SCT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Công Thƣơng thành phố Đà Nẵng về cải cách
hành chính năm 2022 của Sở Công Thƣơng thành phố Đà Nẵng,
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
của Trung tâm nhƣ sau:
I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
T
T

1

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm
(kết quả đầu ra hoặc
chỉ tiêu dự kiến)

Hoạt động chi tiết để triển
khai nhiệm vụ

Đơn vị
(phòng, ban),
cá nhân chủ
trì

Đơn vị
(phòng, ban),
cá nhân phối
hợp

Th i gian
thực hiện
(T ngàyđến ngày)

- Phổ biến, triển khai Kế
hoạch của Sở Công Thƣơng
thông qua các cuộc họp cơ
quan, thông qua hệ thống trao
đổi nổi bộ, nhóm zalo làm
việc của đơn vị;
- Xây dựng và ban hành Kế
hoạch cải cách hành chính
năm 2022 của Trung tâm

Phòng Tổ
chức - Hành
chính

Các phòng, ban
thuộc Trung
tâm

Tháng
02/2022

Phòng Tổ
chức - Hành

Văn phòng Sở
Công Thƣơng

Từ
01/9/2022

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1.1 Phổ biến, triển khai thực hiện
Kế hoạch tổng thể cải cách
hành chính nhà nƣớc giai
đoạn 2021 - 2030 tại thành
phố Đà Nẵng

- 100% VC, NLĐ nắm
đƣợc các nội dung đề ra
trong Kế hoạch cải
cách hành chính giai
đoạn 2021-2030 của Sở
Công Thƣơng;
- Ban hành Kế hoạch
cải cách hành chính
năm 2022

1.2 Chuẩn bị các nội dung phục Các văn bản, hồ sơ, tài Thực hiện đầy đủ các nội
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T
T

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm
(kết quả đầu ra hoặc
chỉ tiêu dự kiến)

vụ đoàn kiểm tra của Sở Công
Thƣơng về công tác cải cách
hành chính
1.3 Đăng tải thông tin công tác
cải cách hành chính trên
Trang thông tin điện tử của
Trung tâm; đăng thông tin
trên tập san, bản tin của Sở
(nếu có)

liệu về công tác cải
cách hành chính

1.4 Cử viên chức, HĐLĐ tham
gia đầy đủ các buổi Hội nghị,
hội thảo, cuộc họp, tập huấn
chuyên đề về công tác liên
quan đến cải cách hành chính
do cấp có thẩm quyền tổ chức

100%
viên
chức,
HĐLĐ theo đúng thành
phần quy định đƣợc cử
tham gia đầy đủ các
buổi Hội nghị, Hội
thảo, cuộc họp, tập
huấn chuyên đề về
công tác liên quan đến
cải cách hành chính do
cấp có thẩm quyền tổ
chức
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Đăng tải các bài viết,
tin tức về CCHC lên
Trang thông tin điện tử
của Trung tâm và các
ấn phẩm, bản tin của
Sở (nếu có)

Hoạt động chi tiết để triển
khai nhiệm vụ

Đơn vị
Đơn vị
(phòng, ban), (phòng, ban),
cá nhân chủ cá nhân phối
trì
hợp
dung về công tác cải cách
chính
hành chính theo đúng Kế
hoạch đề ra
- Triển khai viết bài, thu thập Ban biên tập Các phòng, ban
các nội dung liên quan đến
Website
chuyên môn
công tác cải cách hành chính
Trung tâm
đăng tải lên Trang thông tin
điện tử của Trung tâm và các
ấn phẩm, bản tin của Sở;
- Đăng tải các nội dung báo
cáo, Kế hoạch về công tác cải
cách hành chính của đơn vị
lên trang thông tin điện tử của
Trung tâm.
Sắp xếp, bố trí viên chức,
Phòng Tổ
Các phòng, ban
HĐLĐ tham gia theo đúng chức - Hành
chuyên môn
thành phần và thời gian quy
chính
định của cấp có thẩm quyền

Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Th i gian
thực hiện
(T ngàyđến ngày)
đến
20/12/2022
Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022

Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022
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T
T

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm
(kết quả đầu ra hoặc
chỉ tiêu dự kiến)

Hoạt động chi tiết để triển
khai nhiệm vụ

Đơn vị
Đơn vị
(phòng, ban), (phòng, ban),
cá nhân chủ cá nhân phối
trì
hợp
Thƣờng xuyên rà soát, cập Ban biên tập Các phòng, ban
nhật, đăng tải kịp thời, đầy đủ
Website
chuyên môn
văn bản QPPL chuyên ngành
Trung tâm
trên Trang thông tin điện tử
của Trung tâm; đảm bảo cho
các công dân, tổ chức, doanh
nghiệp dễ tra cứu, truy cập, tải
về khi có nhu cầu.

Th i gian
thực hiện
(T ngàyđến ngày)
Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022

2.1 Bảo đảm công khai và tạo
thuận lợi cho công dân, tổ
chức, doanh nghiệp tiếp cận
các văn bản pháp quy: 100%
văn bản quy phạm pháp luật
chuyên ngành đƣợc công khai
trên website của Trung tâm

100% văn bản quy
phạm pháp luật chuyên
ngành đƣợc công khai
trên Trang thông tin
điện tử của Trung tâm

2.2 Tham góp ý Dự thảo các văn
bản quy phạm pháp luật để
thể chế hóa nội dung phân cấp
theo Đề án phân cấp, ủy
quyền quản lý nhà nƣớc của
UBND thành phố (nếu có)

Các nội dung góp ý Dự Các phòng tham gia góp ý Dự
thảo văn bản thể chế thảo các văn bản quy phạm
hóa nội dung phân cấp pháp luật (nếu có)
theo Đề án phân cấp,
ủy quyền quản lý nhà
nƣớc của UBND thành
phố

Các phòng,
ban chuyên
môn

Phòng Tổ chức
- Hành chính

Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022

rút ngắn 10% thời gian
giải quyết các thủ tục
hành chính, hồ sơ, giấy
tờ cho đối tác, doanh
nghiệp, tổ chức, cá
nhân

Các phòng,
ban chuyên
môn

Phòng Tổ chức
- Hành chính

Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022
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Cải cách thủ tục hành chính

3.1 Tiếp tục rà soát, rút ngắn 10%
thời gian giải quyết các thủ
tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ
cho đối tác, doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân tới liên hệ công
tác

- Tổ chức rà soát, đánh giá,
đơn giản hóa, cắt giảm thời
gian giải quyết thủ tục hành
chính hồ sơ, giấy tờ tại Trung
tâm;
- Phối hợp các đơn vị liên
quan rà soát quy trình liên
thông, liên kết văn bản, thủ
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Đơn vị
(phòng, ban),
cá nhân chủ
trì

Đơn vị
(phòng, ban),
cá nhân phối
hợp

Th i gian
thực hiện
(T ngàyđến ngày)

Các phòng, ban thực hiện việc
phân loại văn bản đến để xử
lý và thực hiện ban hành văn
bản đi thông qua việc tạo
công việc hoặc xử lý tại văn
bản đến

Phòng Tổ
chức - Hành
chính

Các phòng, ban
chuyên môn

Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022

Tổ chức bộ máy, cơ cấu Trung tâm thực hiện rà soát,
bên trong đơn vị đƣợc kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ
kiện toàn
cấu bên trong đơn vị

Phòng Tổ
chức - Hành
chính

Các phòng, ban
chuyên môn;
Văn phòng Sở
Công Thƣơng

Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022

Văn bản tham mƣu đề
xuất sắp xếp, đổi mới
đơn vị sự nghiệp và lộ
trình tinh giản biên chế
trong đơn vị sự nghiệp
giai đoạn 2022-2025

Thực hiện rà soát, kiện toàn tổ
chức bộ máy, cơ cấu bên
trong và tham mƣu đề xuất
theo quy định

Phòng Tổ
chức - Hành
chính

Các phòng, ban
chuyên môn;
Văn phòng Sở
Công Thƣơng

Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022

5.1 Xây dựng Đề án điều chỉnh vị Đề án điều chỉnh vị trí Thực hiện theo hƣớng dẫn của
trí việc làm, cơ cấu chức danh việc làm của Trung tâm Sở Công Thƣơng và Sở Nội
nghề nghiệp của viên chức
vụ
theo hƣớng dẫn của cấp có
thẩm quyền (nếu có)

Phòng Tổ
chức - Hành
chính

Các phòng, ban
chuyên môn;
Văn phòng Sở
Công Thƣơng

T
T

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm
(kết quả đầu ra hoặc
chỉ tiêu dự kiến)

Hoạt động chi tiết để triển
khai nhiệm vụ
tục hành chính.

3.2 Đảm bảo áp dụng phân loại
100% văn bản đến và 90%
văn bản đi đƣợc ban hành từ
công việc hoặc văn bản đến
trên Hệ thống quản lý văn bản
và điều hành
4
Cải cách tổ chức bộ máy
4.1 Tiếp tục sắp xếp, tổ chức, rà
soát, kiện toàn tổ chức bộ
máy, cơ cấu bên trong của
Trung tâm theo quy định (nếu
có thay đổi)
4.2 Tham mƣu đề xuất sắp xếp,
đổi mới đơn vị sự nghiệp và
lộ trình tinh giản biên chế
trong đơn vị sự nghiệp giai
đoạn 2022-2025
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100% văn bản đến và
90% văn bản đi đƣợc
ban hành từ công việc
hoặc văn bản đến trên
Hệ thống quản lý văn
bản và điều hành

Cải cách chế độ công vụ
Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022
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T
T

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm
(kết quả đầu ra hoặc
chỉ tiêu dự kiến)

Hoạt động chi tiết để triển
khai nhiệm vụ

Triển khai công tác bổ nhiệm Các Quyết định bổ Triển khai các công việc theo
5.2 cán bộ đảm bảo đúng quy nhiệm, các văn bản góp quy định và hƣớng dẫn của Sở
định; tham gia góp ý Dự thảo ý dự thảo các văn bản Công Thƣơng, Sở Nội vụ
các văn bản về ban hành các của cấp có thẩm quyền
tiêu chuẩn chức danh lãnh (nếu có)
đạo, quản lý trong đơn vị sự
nghiệp làm cơ sở thực hiện
quy trình bổ nhiệm cán bộ
(nếu có)
6
Cải cách tài chính công
6.1 Tiếp tục triển khai cơ chế tự Tiếp tục triển khai cơ Thực hiện tính giá dịch vụ sự
chủ của đơn vị sự nghiệp chế tự chủ của đơn vị nghiệp công theo các quy định
công lập gắn với lộ trình tính sự nghiệp thuộc Sở
và hƣớng dẫn của cơ quan có
giá dịch vụ sự nghiệp công
thẩm quyền
6.2 Triển khai Nghị định số Báo cáo phƣơng án tự Rà soát, xây dựng Báo cáo
60/2021/NĐ-CP quy định cơ chủ tài chính trình Sở phƣơng án tự chủ tài chính
chế tự chủ tài chính của đơn phê duyệt.
trình Sở phê duyệt.
vị sự nghiệp công lập
7
Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
7.1 Bảo đảm 95% góp ý, phản Bảo đảm 95% góp ý, Phòng Tổ chức - Hành chính
ánh chuyển đến đơn vị đƣợc phản ánh chuyển đến tiếp nhận các ý kiến trên ứng
xử lý và trả lời đúng hạn qua đơn vị đƣợc xử lý và dụng Góp ý, chuyển các
ứng dụng Góp ý Đà Nẵng trả lời đúng hạn
phòng, ban xử lý và theo dõi,
(nếu có)
cập nhật kết quả xử lý trên
ứng dụng, báo cáo Sở Công
Thƣơng đảm bảo thời gian và
tỷ lệ quy định

Đơn vị
(phòng, ban),
cá nhân chủ
trì

Đơn vị
(phòng, ban),
cá nhân phối
hợp

Phòng Tổ
chức - Hành
chính

Các phòng, ban
chuyên môn;
Văn phòng Sở
Công Thƣơng

Phòng Tổ
chức - Hành
chính

Phòng Kế
hoạch - Tài
chính - Tổng
hợp
Phòng Kế
hoạch - Tài
chính - Tổng
hợp

Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022
Từ
02/01/2022
đến
30/6/2022

Phòng Tổ chức
- Hành chính

Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022

Phòng Tổ
chức - Hành
chính
Các phòng,
ban chuyên
môn

Th i gian
thực hiện
(T ngàyđến ngày)
Từ
02/01/2022
đến
31/12/2022
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trƣởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt nghiêm túc nội dung Kế
hoạch này cho viên chức, ngƣời lao động của phòng, ban mình quản lý nắm bắt; bám sát nội dung Kế hoạch cải cách hành
chính năm 2022 của Trung tâm và các nội dung của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của Sở
Công Thƣơng để chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc
giao về cải cách hành chính để xem xét, quyết định danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng cho các tập thể, cá nhân hàng
năm.
2. Các phòng, ban báo cáo kết quả thực hiện về Giám đốc Trung tâm (thông qua phòng Tổ chức - Hành chính) định kỳ
hàng quý (trƣớc ngày 20 tháng cuối quý – lồng ghép tại báo cáo quý phục vụ giao ban); 6 tháng (trƣớc ngày 20/5) và báo cáo
năm (trƣớc ngày 20/11).
3. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn hoàn thành tốt các
nhiệm vụ đã đƣợc giao. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng, ban trình lãnh đạo Trung tâm thông qua báo cáo,
gửi báo cáo về Sở Công Thƣơng định kỳ hàng quý (trƣớc ngày 25 tháng cuối quý – lồng ghép tại báo cáo quý phục vụ giao
ban); 6 tháng (trƣớc ngày 25/5) và báo cáo năm (trƣớc ngày 25/11).
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vƣớng mắc, trở ngại, các phòng, ban chuyên môn báo cáo về Giám đốc
Trung tâm (thông qua Phòng Tổ chức - Hành chính) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Công Thƣơng (báo cáo);
- Các PGĐ Trung tâm;
- Các phòng, ban chuyên môn (thực hiện);
- BBT Website Trung tâm (đăng tin);
- Lƣu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Hạ

