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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh
Nam Định giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình giai đoạn 2021-2030.
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Nam
Định về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh
Nam Định giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình giai đoạn 2021-2030,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020,
xây dựng Chương trình giai đoạn 2021-2030 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nam Định như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số
30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02//2016 của
Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 337/KH-UBND của UBND tỉnh về việc ban Kế
hoạch CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày
14/12/2015 của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Nam Định giai
đoạn 2016-2020; nhằm xác định rõ những kết quả đã làm được và những hạn chế
trong công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL để từ đó rút ra những bài học
kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính
cho giai đoạn 2021 - 2030 theo chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng
và phát triển đất nước trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
Việc tổng kết, đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện, khoa học, thiết thực, hiệu
quả; đánh giá đa chiều với sự tham gia của của toàn ngành va các tập thể, cá nhân có
liên quan.
Báo cáo tổng kết phải đánh giá chính xác, toàn diện kết quả đạt được trên các
nội dung của CCHC; tập trung làm rõ kết quả so với mục tiêu, làm rõ mục tiêu đạt
được, nguyên nhân những mục tiêu không đạt được; việc tổng hợp, phân tích các số
liệu thống kê theo từng giai đoạn (giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020).

Đồng thời, đề xuất những được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
CCHC nhà nước tại Sở VHTTDL giai đoạn 2021-2030;
Xây dựng, ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021- 2030 của Sở
VHTTDL; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trọng tâm CCHC; hệ thống
giải pháp đồng bộ, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển
kinh tế- xã hội của tỉnh;
Gắn việc tổng kết với công tác thi đua- khen thưởng, đề xuất được những hình
thức khen thưởng phù hợp cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tại Sở VHTTDL giai đoạn 2016-2020.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC giai đoạn 20112020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Kết quả thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch giai đoạn 2011-2020.
- Đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020.
- Bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020 và triển khai nhiệm vụ
trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2030.
3. Đề xuất, kiến nghị
4. Khen thưởng
4.1. Hội nghị tổng kết của Sở
Các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đề xuất tập thể, cá nhân có
thành tích tốt trong thực hiện CCHC tại đơn vị mình đề nghị Giám đốc Sở khen
thưởng.
4.2. Hội nghị tổng kết cấp tỉnh
Giao Văn phòng hướng dẫn các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp đề xuất tập
thể, các nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ CCHC để UBND tỉnh khen
thưởng theo hướng dẫn.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Tổ chức hội nghị tổng kết của Sở: dự kiến tháng 5/2020
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số 161 Nguyễn Du, thành phố Nam Định.
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IV. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình
giai đoạn 2021-2030 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định
hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng
- Tham mưu lãnh đạo ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng
thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng QLNN chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức
hội nghị của Sở.
- Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết.
- Đón tiếp đại biểu.
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020; xây dựng Chương
trình giai đoạn 2021-2030 của Sở.
- Rà soát tập hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân trình Chủ
tịch UBND tỉnh khen thưởng.
- Chuẩn bị tài liệu hội nghị.
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Lập dự trù, bố trí kinh phí để tổ chức hội nghị
đạt kết quả tốt; Hướng dẫn các thủ tục thanh, quyết toán hội nghị theo quy định tài
chính hiện hành.
3. Các phòng Quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ
chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo tổng kết của phòng, đơn vị trong 10 năm
(2010-2020); tham mưu đề xuất các giải pháp công tác CCHC của Sở giai đoạn
2021-2030; phối hợp cùng Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện cho buổi tổng kết
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 20112020 của Sở.
Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực
thuộc nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Sở Nội vụ;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Các phòng QLNN;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Cổng TTĐT Sở
- Lưu: VT.

Nguyễn
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Ký bởi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Email:
sovhttdl@namdinh.chi
nhphu.vn
Cơ quan: Tỉnh Nam
Định
Ngày ký: 07-04-2020
Tiến11:09:57
Dũng+07:00
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