
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xAHQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH GIA  LAL Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S&,15q'/KH-UBND Gia Lai, ngày/lO tháng 9 näm 2019 

KE HOLCH HANH DQNG 
Thuc hin Ngh quyt s 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 cüa Tinh üy v cãi each 

hXnh chInh và cai thin môi trirô'ng kinh doanh, nâng cao näng luc cnh 
tranh tinh Gia Lai, giai don 2019-2020 

Thrc hin Nghj quyt s6 02/NQ-CP ngáy 01/01/2019 cUa ChInh phü v tip 
tic thirc hin nhfing nhim vi, giãi pháp chü yêu câi thin môi tnräng kinh doanh, 
nâng cao nAng 1rc canh  tranh qu6c gia nàm 2019 và djnh huâng dn nãm 2021, 
Uy ban nhân dan tinh áä ban hành Kê hoch so 1512/KH-UBND ngày 0817/2019 
ye thirc hin Nghj quyêt so O2INQ-CP ngày 01/01/2019 ciia Chfnh ph'Ci. 

Thirc hin Quyt djnh s 225/QFJ-TTg ngày 04/02/2016 cüa Thu ti.rOng 
ChInh phU ye vic phê duyt kê hoch cái each hành chmnh nhà nuOe giai dotn 
2016-2020, Uy ban nhân dan tinh dä ban hành Quyêt djnh so 61 8/QD-UBND 
ngày 25/12/2018 ye vic ban hành kê hoach cài each hành chmnh näm 2019 cüa 
tinh Gia Lai. 

Thire hin Nghj quy& s6 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 cüa Tinh iy Gia Lai v 
cãi each hành chInh (CCHC) và Cal thin môi tnrng kinh doanh, nâng cao näng 
1irc canh  tranh cUa tinh Gia Lai giai don 2016-2020 và Báo cáo s 441 -BC/TU 
ngày 04/7/2019 cüa Tinh üy; Uy ban nhân dan tinh ban hành Kê hoach hành c1ng 
thrc hin nhting nhim vii, giái pháp ye CCHC và cal thin rnoi trtrng kinh 
doanh, nâng cao nng 1irc canh  tranh cUa tinh Gia Lai trong nAm 2019, djnh huàng 
den näm 2020 nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Trin lthai thrc hin có hiu qua Nghj quyt s 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 
cüa Tinh üy, trong do xác djnh rO trách nhim cUa trng ca quan, dcm vj dôi vi 
trng nhim vi dxçic giao. Dam bão vic triên khai Kê hoach kjp thii, th%re hin 
ding b các giãi pháp tai  tt cá các cap, các ngãnh trên dja bàn tinh. 

2. Tang cuing k luat, kS' cucing, nâng cao vai trO, trách nhim cüa ngixôi 
dirng du các ca quan, dan vj trong vic to chrc triên khai thrc hin ké hoach tai 
dan vj; dy manh  cong tác thông tin, tuyên truyên phô biên Kê hotch hành dng 
dn tirng can b, cong chi'rc, vien chirc trong rni Ca quan, dan v, cáe doanh 
nghip trên dja bàn tinh và thithng xuyên kiêm tra, giám sat tiên dO và kêt qua 
thrc hiOn Kê hoch. 

II. MIJC TIEU. 

1. Mic tiêu chung: 
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- Tip tic nâng cao chit lucing quán 1' diu hành cüa các ca quan nhà nuc, 
day rnanh  CCHC dáp rng yêu câu trong thai gian tâi. 

-Xây dung môi trtr?ing kinh doanh ci1a tinh thirc sr thông thoáng, minh b?ch, 
hap dan và thun lçii cho các thành phân kinh tê tham gia du ttr, kinh doanh, nãng 
cao näng lirc canh tranh cüa tinh. 

2. Mic tiêu cu th: 
A A , A A -Phan dau chi so PCI cua tlnh narn trong nhóm 20 tinh, thanh co chi so PCI 

tot nhât cá ni.râc. 

- Phn du dçit rnic tiêu dt ra t?i  Nghj quyt s 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 
cüa Tinh üy. 

III. KE HOACH TRIEN KHAI CAC NHIM VV  VA GIA! PHAP: 

1. K hoach trin khai các nhim v11, giãi pháp CCHC: (Clii tieAt  tzi ph lic 
kern theo) 

2. K hoach trin khai các nhim v'i.i và giãi pháp câi thin môi tru?ng kinh 
doanh, nâng cao näng lire canh  tranh: 

2.1. Sâ K hoch và DAu tu 

- Là du mi chü tn, theo dôi, tham muti UBND tinh các giái pháp cài thin 
chi sO näng 1rc canh tranh cap tlnh (PCI); cal thin b chi so mOi trueing kinh 
doanh cUa WB va näng 1rc cnh tranh toàn câu 4.0 cCia WEF; chi so khâi sir kinh 
doanh (Al), chi s bão v nhà dAu tu theo EoDB (A5) (theo hrnrng dan cüa B 
K hoach và Dâu tu). Chü tn to chirc tniên khai B chi s dánh giá näng hrc cnh 
tranh cap sâ, ngành, dja phuong närn 2019 và nhiing näm tiêp theo. 

- Tip tic rà soát, nghiên ciru, ct giám thyi gian giái quyt thu ti1c hành 
chInh ye dang k kinh doanh và dãng k5r dâu tu so vài quy djnh tai  các van ban 
pháp 1ut (Vê th&i gian giái quyêt 77'HCphê duyt cap quyêt djnh cia truong dáu 
tu. tip tyc thrc hin giám tz' 35 ngày xuóng 21 ngày ('giam 40%);  P/ian ddu giárn 
50% (17,5 nay,). V cap Giáy ch&ng nhgn dàng lg' ã'áu tic (dói vái các dc an 
thuç3c din cap quyêt d(nh chz irwong dâu tic) ti 5 ngày xuông 1 ngày (giárn 80%,). 
V dang kj doanh nghip: P/ian dâu giárn tft 50%-70%); tOng hçp nhuing bat cap, 

viiàng mac dê dê xuât UBND tinh kiên nghj vài Trung i.rng, các bô, ngành có 
thâm quyn sira dôi, bO sung. 

- Tuyên truyn, thu hut sr quan tam eüa doanh nghi4p, cong dan thirc hi4n 
dang k kinh doanh qua mng; giãi quyêt dung th&i hin dâ däng k di vi ho s 
däng k kinh doanh hçip 14; tang mire d, t' 14 giài quyêt các thu tijc trkrc tuyén. 
EMy mmnh tiêp nhn vã trá kôt qua qua djch vii buu chinh cong Ich. 

- Huàng din, t chirc t1c hi4n có hi4u  qua các chInh sách, chucing trInh h 
trcl doanh nghi4p nhO và vira theo quy djnh ti Lut Ho trçl doanh nghi4p nhO và 
vira so 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; triên khai Co hi4u qua hoat dng h trçi 
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doanh nghip theo tinh thAn Ngh quy& s 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 nAm 2016 
cüa ChInh phi. 

- Tip tic trin khai Quy& djnh s 316/QD-UBND, ngày 09/7/2018 cUa 
UBND tinh ye chizang trmnh kh&i nghip trên dja bàn tinh Gia Lai giai doan 2018-
2020; phôi hçip vri Hip hi doanh nghip tinh, HOi  doanh nhân Tré tinh, Hi Nt 
doanh nhân tinh to chirc the khóa dào tao  h trçl doanh nghip nhO và vira tang 
cixOng näng hrc quán trj kinh doanh. 

2.2. SO Khoa hQe và Cong ngh 

- Là dAu rn6i chü tn, theo dOi, tham mini UBND tinh các giãi pháp cái thin 
b chi so c1i mOi sang tao  eüa WIPO; nhóm chi so cOng ngh và dOi mOi sang tao 
theo dánh giá mirc dQ sn sang cho san xuât tuang lai cüa WEF; nhóm chi so 
nghiên ciru, phát triên và dôi mOi sang tao  theo GCI 4.0 và nhórn chi so: Chi tiêu 
cho nghiên cihi và phát triên - B8; tAng truOng ye doanh nghip dôi mOi sang to 
- B9; cOng ty có ti.rOng sang tao  mOi dt phá - B1O (B8, B9, B 10 thuc GIC 4.0); 
giái pháp cong ngh - C7; nAng 1%rc dOi rnOi sang tao  - C8 (C7 và C8 thuOc  Gil) 
theo huOng dn B Khoa hQc và Cong ngh. 

- Thirc hin có hiu qua K hoach dt phá v irng dung khoa h9c k thut Va 
cong ngh vào san xuât trên dja bàn tinh Gia Lai; nâng cao näng suât, chat krqng 
san phâm hang hóa, h trçr xác 1p quyên sO hfhi cong nghip cho các san phâm, 
djch vil c11a doanh nghip, nguOi dan trên dja bàn tinh; day rnanh  vic xác 1p 
quyên sO hItu cOng nghip cho các san phâm, djch vii mang ton d:a  danh ecta dja 
phuang. 

- Trin khai thrc hiên nhim vij D& an h trq h sinh thai khOi nghip dôi 
mOi sang tao  quôc gia dOn näm 2025 theo Quyêt djnh so 844/QD-TTg ngày 
16/5/2016 cUa ThU ttrOng ChInh phU; khuyOn khIch thành 1p doanh nghip khOi 
nghip dôi mOi, sang tao  có tiOm näng phát triên trong mt so lTnh we có lçii the 
cnh tranh trên dja bàn tinh. 

- PhM hqp vOl LiOn hip Hi khoa hQc-k5 thuat  tinh, Hip hi doanh nghip 
tinh, Hi doanh nhân Tré tinh, Hi Flu Doanh nghip tinh thành 1p ca sO i.rm 
tao doanh nghip. 

2.3. SO Thông tin và Truyén thông 

- Là dAu rni chU trI, theo dOi, tharn im.ru UBND tinh các giãi pháp cài t1iin 
b chi so phát triên ChInh phU din tO eUa UN; chi so Ong diing CNTT - B5 (the? 
GCI 4.0), ha tang CNTT - Cl, và chi so sang tao  trong mô hInh kinh doanh, tO 
chic, trrc tuyén (C4, CS, C6 theo Gil) theo huOng dn B Thông tin và TruyOn 
thông. 

- Hang näm, xay dirng k hoach Ong dung cong ngh thông tin trong ca quan 
nhà nuOc tinh Gia Lai, tao  rnôi truOng thun lqi phát triOn ChInh phU din tO phü 
hap vói phát triên kinh tê - x hi cUa dja phucmg. 
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- Thrc hin các giãi phap náng cao chi s6 sn sang frng diing cong ngh thông 
tin, xây dijng chInh quyên din tü ciia tinh. Phat trién ha tang btru chInh, vin 
thông và cong ngh thông tin theo huâng hin dai,  da dng hóa các loai hInh djch 
vi;!; xây di;rng tri;ic chia sé tIch hçTp dCi 1iu dê kt nôi các h thông thông tin cUa 
tinh trên ht tang Trung tam tIch hqp d 1iu, phi;ic vi;i cong tác chi dao,  diêu hành 
cüa tinh. 

- Tang czông cong tác tuyên truyn, huàng dn cong dan, t chüc d thrc 
hin các djch vi cong tri;rc tuyen mirc d 3 và 4 tai  Cong djch vi cong trijc tuyên 
cüa tinh Gia Lai tai  dja chi http://dichvucong.gialai.gov.vn; qua mng xA hi Zalo 
(mi;ic "ChInh quyên din tcr tinh Gia Lai") và thi;rc hin vic güi/nhn ho s qua 
djch vi;i bi.ru chinh cOng Ich; gop phân tao  thói quen và giip ngithi dan hiêu duçc 
lqi Ich cUa djch vi;i cong tri;rc tuyên müc d 3, 4; có các giái pháp nhám hgn ché 
np ho Sci g14' trong giái quyêt thñ tyc hành chInh". Chü tn, phôi hqp vài các sâ, 
ban ngành, UBND cap huyn to chrc triên khai Kê hoach cung cap vi;i cong tri;rc 
tuyên mirc d 4 cüa các co quan hành chInh nhà ntnic thuc tinh Gia Lai do UBND 
tinh ban hành. 

2.4. Sr Tài nguyen và Môi trumg 

- Là du mi chü tn, theo dOi và tham inuu UJ3ND tinh các giái pháp cài 
thin chi sO chat lucmg quãn 1 hành chInh dat dai - B3 và chi so dang k'I tâi san 
- Al (theo htràng dn cUa B Tài nguyen và Môi tnrâng). 

- Xây di;rng và 4n hành h th6ng c sà d 1iu v: thông tin dt dai các 
huyn, thj xä, thành phô, kêt qua cap giây chrng nhn quyên sir diing dat, mOi 
truYng và nâng cap h tang k thut phi;ic vii tiêp nhn, xr 1, km giO quan trAc 
cht thai ti;r ctng. 

- Tham muu UBND tinh cong b, cong khai Quy hoach (diêu chinh) sir di;ing 
ctt dn näm 2020, kê hoach scr dung dat k' cu61 2016-2020; trmnhHDND tinh ban 
hành Nghj quyt v c ch thiic cty tp trung dat dai, tao  qu dat dê thu hiit các 
nhà dAu tu vào nông nghip, nông thôn trên dja bàn tinh Gia Lai; Quy& djnh ban 
hành bang giá các loai dat trén dja bàn tinh giai doan 2020-2024. 

- Tham muu UBND tinh sira di, b sung chinh sách bi thuing, h trcY và 
tái djnh cu khi Nhà nixâc thu hôi dat trên dja bàn tinh theo hung ngày càng hoàn 
thin nhárn tao  diu kin thun lçii cho cong tác bOi thing giãi phóng mt bang. 

- Dy nhanh tin d giãi quy& các thU tic hành chInh v ctt dai, ph6i hçip 
cht chë vâi các s&, ngành, UBND các huyn, thành phO tháo g khó khän, vuàng 
mAc cho cac doanh nghip khi thi;rc hin các thU tiic hành chInh. Giao dt, thuê 
dat dam bão thii gian theo quy dlnh,  dUng tiên d cUa dir an duqc phé duyt, gop 
phn dixa cãc hoat dQng san xuât kinh doanh cUa doanh nghip sam có hiu qua; 
thi;rc hin rà soát các di;r an chtra hoàn thành các thu ti;ic ye dat dai nhAm h trçi 
doanh nghip day nhanh vic cap giây chirng nhn quyên sr diing dat. 

2.5. Si VAn hóa - Th thao và Du ljch 
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- Là dumi chü trI, theo döi và tham muu UBND tinh các giãi pháp cài 
thin b chi so nAng hrc canh  tranh du ljch cüa WEF; chi so Mirc d ru tiên cho 
ngành du ljch — Dl theo huâng dn cUa B Van hóa - The thao và Du ljch. 

- Xây dung k hoach, chü dng phói hçrp vài các CY so dào tao  du ljch trên 
Ca nuOc dê to chüc các lOp bôi duOng, tp huân nghip vii cho can b lam cong 
tác du ljch. Triên khai Dê an phát triên nguôn nhân 1rc du ljch den näm 2025. 

- T chüc rà soát, kin nghj bãi bO các quy djnh pháp lut v du llch  và djch 
vii lien quan không con phü hçip; cái each manh  me các thu tiic hành chInh và 
giám chi phi kinh doanh v boat dng du ljch. 

- Tham miru UBND tinh t chirc trin khai thc hin các quy hoach và d%r an 
dâu tix xay drng các khu, diem du ljch theo các quyêt djnh phC duyt quy hoach 
phát triên tinh và cUa ChInh phü. Tham rnuu ban hành Quy djnh ye mt so chmnh 
sách phát triên du ljch trén dja bàn tinh Gia Lai. Nâng cao näng lrc canh  tranh 
ngành du ljch dê du ljch tirng btrOc trO thành ngành kinh tê miii nhçn cüa tinh. 

2.6.SOTupháp 

- Là du mi chU trI, theo dOi và tharn mi.ru UBND tinh các giãi pháp cal 
thin chi so chi phi tuân thU pháp lut - BI theo OCI 4.0 theo huOng dn cUa B 
Tupháp. 

- ThuOng xuyen ph& hçp các sO, ban, ngành rà soát các van bàn quy pham 
pháp lust do UBND tinh ban hânh cO lien quan den thu hUt dâu tu, dâU tx công, 
tài chInh cong. dat dai... d kjp thOi sOa dôi, bO sung, thay the và bâi bO cho phU 
hcip vOi quy djnh cUa pháp lut; triên khai tot cong tác h trçl pháp l cho doanh 
nghip. 

2.7. SO Lao dng - Thucing binh và xa hi 

- Là du mi chU tn theo dOi và tham muu UBND tinh các giãi pháp cãi thin 
chi sS chat luçmg dào to nghC - B6 và chi sO tuyên dung lao dng thâm ding tn 
thüc - C2 theo hixOng dn cUa B Lao dng, Thi.xcing binh và Xä hi. 

- Di mOi phucrng thirc và nâng cao hiu qua, cht lucing dào tao  ngh d dá 
frng nhu cAu thj tnr&ng lao dng câ ye sO luqng, chat hrqng, ci câu ngành nghê 
và trInh d( dâo tao;  cia dng các hInh thüc day  ngh cho lao &)ng nông thôn. 

- ThuOng xuyen phM hqp vOi Cong doàn các cp, các Hip hi, Hôi doanh 
nghip huOng dan, xir l và giài dáp kjp th&i nhtng phát sinh, virOng mac ye thrc 
hin pháp 1ut lao dng trong quan h lao dng cUa doanh nghip, tao  môi trirOng 
lao dng hài hOa, on djnh, giUp doanh nghip phát triên san xuât - kinh doanh. 

- Tip tiic rà soát, dánh giá, kin nghj b sung, hoc diu chinh càc quy djnh 
v chInh sách bào him xa hi, dcrn giân hóa các quy trInh, thU tiic, tao  diêu kin 
thun lqi và khuyen khIch các doanh nghip, ngithi lao dQng tham gia bão hiêm 
xà hi. 

2.8. SO Giáo diic và Dào tao 
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- Là du rn& chü tn theo dôi và tham rnuu UBND tinh các giâi pháp cãi thin 
Chi so Hçip tác nghiên thu nhà truYng và doanh nghip - C3 và chi s6 thuc nhóm 
nguôn nhân hrc - C9 theo huâng dan cüa Bô Giáo dic và Dào tto. 

* - Tip tiic frin khai thc hin có hiu qua các chixng trInh, d an, k hoach 
ye giáo dic và dào tao;  thirc hin quyên tir thU ye tài chInh, tir chU ye chung 
trInh, ni dung dào tao  và khão thI cho các c s giáo diic, dào tao  trên dja bàn 
toàn tinh nhäm nâng cao chat krqng dào tao  nguôn nhân 1rc, dáp thig yêu c&u 
cong nghip hóa, hin dai  hóa và hi nhp quôc tê. 

- Xây dirng k hoach  trin khai các hoat dng sang tao,  trãi nghim khoa h9c 
tai cac ca s giáo dic trên dja bàn tinh và day manh  hqp tác nghiên ciru nhà trung 
và doanh nghip. 

- Chi dao  100% trithng h9c trên dja bàn do thj ph& hçip vài các ngãn hang 
trên dja bàn dê thu h9c phi qua phircing thüc thanh toán không dUng tin mt. 

2.9. S Xây dirng 

-, Là du mi thU tn theo döi và tham miiu UBND tinh các giãi pháp cài thin 
Chi so cap phép xây dirng - A3 theo hithng dan cUa Bô Xây dung. 

- Dy manh  cái each thU tic hành chInh, ct giâm ti da th&i gian giãi quy& 
thU tic hành chInh. Thirc hin cung cap djch vii cong tnirc tuyên cap d 3, 4 dôi 
vâi các thU tigiC hành chInh lien quan tnlrc tiêp den nguii dan và doanh nghip nhu 
thU tigic cap giây phép xây dirng, cap chtrng clii näng lirc hoat dng xây dirng...; 
thrc hin mt cCra lien thông din tr dOi vài thU tic thâm djnh dir an dâu ti.r, thâm 
djnh thit kê ca si, thâm djnh báo cáo kinh tê - k thuât... 

- Thc hin cong khai minh bach  các thông tin ye quy hoach xây drng, phát 
trin do thj trên dja bàn tinh, tao th4n lqi cho các Ca nhân, to chüc doanh nghip 
tip can, nghiên ciru c hi dâu ti.r. 

2.10. Sâ Cong Thucing 

- Là du mi chU trI theo dOi và tham muu UBND tinh các giâi pháp cãi thin 
Chi s6 hiu qua Logistics cUa WB, chi so tiêp cn din näng - A6, chi sO chat 
luvng và näng lirc các djch 'i logistics - Dl theo hi.râng dan cUa B Cong Thucrng. 

- Thu&ng xuyên phi hçip vi các so, ngành và UBND các huyn, thành ph& 
Cong ty Din llgrc Gia Lai thirc hin quy trInh thU tiic tiêp cn din näng, phân dâu 
chi tiêu: Tip cn din näng dôi vOl hrOi din trung áp không qua 12 ngày lam 
yiêc. Thrc hin các iâi pháp hoàn thin tiêu chI sO 4 (din nông thOn) dOi vOi các 
xä phân du dat  chuân NTM trong kê hoach närn 2019. 

- Khuyn khIch to diu kin phát trin thj truOng trong ntrOc; dy mnh hoat 
dng xây dirng c sO dü 1iu các thj tnthng xuât khâu, các nhóm hang xuât khau 
th manh  cUa tinh; xây drng và triên khai chucmg trInh phát triên kinh tê cira khau 
giai doan 2016-2020. 

2.11. SONivigi 
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Trin khai nhiu cách thrc dánh giá chit luqng can b, cong chüc, viên chirc 
nhât là tai các Trung tArn phic vi hành chInh Cong tinh, B phn tip nhn và trã 
kêt qua cap huyn, thj xã, thành phô nhm nâng cao trách nhim, thai d rng xir 
lam vic cüa di ngti cong chirc, vien chirc tiêp xüc lam vic trrc tiêp vâi doanh 
nghip, có bin pháp quy trách nhim cia nguOi drng dâu trong vic thay the 
cong chüc, vien chirc không di näng lirc, trInh d và phâm chat khi tiêp xüc lam 
vic trrc tiêp vài doanh nghip. 

2.12. Sâ Tài chInh 

- Là du mi chü tn, phi hqp vi các dorn vj lien quan theo döi và tharn muu 
UBND tinh cac giái pháp cài thin chi so giao djch thuorng mai  qua biên giài - 
A8, von hóa thj trung ching khoan - B7, theo hithng dan cüa B Tài chInh. 

- Nghiên cru, rà soát chi phi thuê buu din lam dch vi;i hành chInh cong d 
dam bão tInh thông nhAt. 

- Phi hçip v&i Ci;ic Hal quan Gia Lai - Kon Turn Co trách nhim theo dOi, 
danh giá tInh hinh hinh và kêt qua thi;rc hin cAi each ye quãn 1 danh mi;ic mt 
hang, kiêm tra chuyên ngành cüa các sâ, ngành, dja phuong. 

2.13. SâNgoi vi;i 

- Tang cthng thüc dÀy quan h, hçip tác vâi các co quan dai  din ngoi giao, 
co quan länh sir nuàc ngoài, to chrc phi chInh phü ni.râc ngoài vâ tO chüc quôc tê 
tti Vit Nam nhäm nâng cao näng 1irc hi nhp ciia dja pinning, h tiV triCn khai 
các hoat dng xOc tiên thi.rcmg mai,  dAu tu, h trçr doanh nghip tiêp cn thông tin, 
ma rng thj tru&ng tiêu thi;i san phAm ra nuâc ngoài. TIch ci;rc 4n dng, kêu gi 
và tranh thu các nguôn Ii;rc tr nuóc ngoài dâu tix vào tinh Gia Lai. 

- Nâng cao hiu qua và thi;rc hin t& cOng tác cãi each thu ti;ic hành chinh, 
tao diêu kin thun 1çi cho các cá nhân, tO chirc, doanh nghip nuâc ngoâi den 
thäm và lam vic vài tinh. Phôi hqp cht chë vâi các don vj cO lien quan trong 
cong tác quàn l xuât nhp cánh, quãn l cu trü ngu&i .ni.râc ngóài boat dng tal 
dja phuong. 

2.14. SâYtê 

- Thuthng xuyCn rà soát các thu tVc  hành chInh v khrn cha bnh BHYT, 
tfrng bithc hoàn thin quy trInh khám chüa bnh và két nOi lien thông ye giám 
djnh, thanh quy& toán chi phi khám chüa bnh BHYT nhAm iám b& th&i gian 
cho ngu&i bnh và nhân dan. Riit ngän 50% th&i gian giái quyêt các thi ti;ic hânh 
chInh trong linh vi;rc v sinh an toàn thi;rc phârn, kiem dich y tê... 

- Chi dao  các bnh vin, co sâ y t tren dja bàn tinh trin khai k hoach thi;rc 
liin vic thanh toán các chi phi khám chUa bnh BFIYT, vin phi qua h thông 
ngAn hang; phôi hcip vâi các ngân hang to chcrc 1p dtt các thiêt bj chap nhn the 
thanh toán (phü hqp) ti các co sO y t dê phi;ic vi; thanh toán khárn ch&a bnh 
BHYT và vin phi duc nhanh chóng, th4n  lqi và tiCt kim thai gian cho nguOi 
dan (thai gian triên khai trong tháng 7/20 19). 
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- Ph6i hçp vài S Tài chInh, Ciic llái quan Gia Lai-Kon Turn hrn5?ng dan, t 
chrc thrc hin có hiu qua Nghj djnh so 15/201 81ND-CP ngày 02/02/2018 cüa 
ChInh phü ye an toàn thc phâm nhäm tao  bi.râc chuyên biên dt phá trong quãn 
1', kiêm tra chuyên ngành dôi vâi hang hóa xuât nhp khâu. 

2.15. Si Giao thông vn tâi 

- Là du mi chü trI theo dOi và tham mmi UBND tinh các giãi pháp cai thin 
nhóm chi so ha tang - B4 theo htrâng dan cüa B Giao thông 4n tãi. 

- Thc hin rà soát, ct giãm thii gian giâi quyt các thu tiic hành chInh lien 
quan den lrnh virc 4n tái, thâm djnh các dr an xây dimg ca s& h tang, bào trI 
dung b và quã.n 1' kêt câu ha tang giao thông. 

2.16. Van phéng UBND tinh 

- Theo döi và t6 chüc kim tra vic ct giâm các thu tic hành chInh cia bai 
bO, niêm yet cong khai phi và 1 phi và dc bit là qua trInh rñt ngn thi gian giài 
quyêt các thu tilc hành chInh cüa các s, ngành, dja phuang. 

- Tip tic thirc hin cong khai dung day nóng, hOi clap trrc tuyn trên Cng 
thông tin din tr ciia tinh; cp nht, tiêp nhn, xCr 1 phãn ánh, kiên nghj và trã Ru 
nguui dan và doanh nghip trên dja bàn tinh qua H thông các trang thông tin din 
tfr tai  dja chi: http://gialai.gov.vn; http://nguoidan.chinhphu.vn  và 
http://doanhnghiep.chinhphu.vn  nhäm giãi quyêt nhUng khó khàn, vuâng mc cüa 
doanh nghip. 

- Phi hqp vâi Su K hoach và DAu tu theo dOi, don dc, kim tra, giám sat 
các ngành, dja phuang to chirc thrc hin tot Kê hoach nay. 

2.17. Thanh tra tinh: 

- Là dAu mi theo di và tham muu UBND tinh các giãi pháp cái thin chi 
s6 Kiêm soát tham nhüng - B2 theo huàng dan cüa Thanh tra ChInh phii. 

- Ph6i hqp vâi các clan vj xây drng các van bàn quy pham pháp lut v 
thanh tra, cic bit là thanh tra chuyên ngành. Thông nhât kê hoch thanh, kiem 
tra, không thirc hin trllng lap, nghiêm tue t1c hin vic thanh, kiêrn tra 01 lân/01 
doanh nghip trong näm. 

- Cong khai horn thu gop din tir và duung day nóng cüa các dan vj thanh, 
kim tra và Thanh tra tinh t?i  tri1 sâ và trang thông tin din tü cüa Tinh, Thanh tra 
tinh, các Hip hi doanh nghip tinh yà trang mng xà hi ZALO cüa tinh dê kjp 
th?,i tiep nh.n, giãi quyêt nhttng kiên nghj, phán ánh eüa các Ca nhân, to chIrc, 
doanh nghip gOp phAn phát huy tinh than dan chü và nâng cao hiu qua trong 
thrc thi nhirn vi cong vi. 

2.18. Cong an tinh 

- Chü dng nm bt tInh hInh hoat dng cüa các doanh nghip trén cija bàn 
tinh nhãm dam báo phic v1i tot các yêu câu cong tác và tao  diêu kin thun lqi, 
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không gay ãnh hixông dn hoat dng san xut kinh doanh cüa các doanh nghip. 
Ho trçi và giài quyêt hiu qua cho các doanh nghip khi xây ra sr cô mat trm và 
tInh trng phái trã tiên "bão kê" cho các bang nhóm xa hi den dê on djnh san 
xuât kinh doanh. Duy trI sr on djnh tInh hmnh an ninh trt t1r trên dja bàn tinh. 

- Tip tc dy mtnh câi each thu tic hành chInh, giám 30% thai gian giãi 
quyêt các thu tic hành chInh. Trong do, tp trung chU yêu vào các lTnh virc sau: 
Quãn l xuAt nhp cánh, dAng k quãn 1 cu trO, däng k quãn l phrnng tin giao 
thông, cap giây chingminh nhân dan, cap giây chrng nhn ye an ninh, trt tir dM 
vâi mt so ngành nghe kinh doanh Co diêu kin, quán l nhà nuâc v phOng cháy 
chira cháy, thii gian thãm duyt phOng cháy chüa cháy... 

- Phi hçip vâi Thanh tra tinh trong vic xay dimg k hotch thanh, kim tra 
doanh nghip. KhOng thc hin tràng lap; nghiêm tic thrc hin vic thanh, kiêm 
tra 01 lân/01 doanh nghip trong nAm. 

2.19. Ban Quãn 1 Khu Kinh th tinh 

- Nghiên c1ru, tip tic ct giám ti da th&i gian thirc hin TTHC nhm rut 
ngàn thii gian, tiêt kim chi phi cho nhà dâu tu, doanh nghip dâu tu vào Khu 
cong nghip, Khu kinh tê tinh. 

- Trin khai dánh giá vic thrc hin các cc ch, chInh sách h trçr du tu vào 
KCN, Khu kinh tê; cong khai qu dat sach  trong KCN, KKT. 

Phihçp v6i Sâ Cong Thuong xây dirng vã trin khai chtmng trmnh phát 
triên kinh tê cira khAu giai doan 2016-2020. 

2.20. Kho bac nhà nuc tinh 

- PMi bçip vâi các ca quan thu, các ngân hang thixong mti, thc hin da dang 
hóa các hInh thirc np thu ngân sách nhà nithc, khuyên khich và huàng dn nguäi 
dan và doanh nghip thu np bang chuyên khoãn qua h thông Ngân hang thucing 
mai, da dng hóa hInh thrc np thuê din tr nh1.r internetbanking, np qua the 
ATM, np qua diem chap nhn the POS tai  KBNN tinh, tai  ngân hang 
Vietinbank... han  the thâp nhât np bang tiên mt, nhäm m1ic dich tao  diêu kin 
thun lqi, nhanh chóng, an toàn nhat cho ngui dan và doanh nghip có nghTa vu 
np thuê vào NSNN. 

- Cong khai v quy trinh, thu tVc  hành chinh tai  nai giao djch và trang thông 
tin din tr cüa tinh; cat giám 30% thai gian thc hin thu tic hành chInh; thay dôi 
phuang thirc thanh toán von dâu ti.r: nt ngan thai gian kiêm soát ho sa, chrng tr 
so tr 7 ngày lam vic xung cOn 1-2 ngày lam vic. Triên khai din rng djch vii 
cOng trrc tuyen dn tht cá các dan vj sCr diing ngân sách nba nithc. 

2.21. Ngân hang nhà nithc - Chi nhánh tinh Gia Lai 

- Là du m61 chU tn theo dOi và tham mixu UBND tinh các giâi pháp cãi thin 
chi s Tiêp cn tin ding - A4 theo huàng dan cUa Ngân hang Nhà ntràc Vit Nam. 
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- Chi dto các th chrc tin dung dy rnnh cái tin, di mài quy trInh cho vay 
theo chi dto, hrrng dan cña ngãn hang cap trên, tp trung theo huàng dcin gián 
hóa thu tiic, giárn bat phiên ha cho khách hang tip c.n vn tin diing ngân hang. 
Phân dâu giám 30% thôi gian thârn djnh giái quyêt cho vay von tbeo quy djnh, 
giárn 1/3 th&i gian giái quyêt thu tic hành chInh cüa ngành theo quy djnh. 

- Cp nht, cong khai, mmli bach  các thông tin v hoat dng; quy trinh, h 
s cap tin dmg trên Website cüa NHNN tinh và cüa các to chüc tin diing nhm 
tao dieu kin thun 1i, bInh däng cho doanh nghip, to chtrc, cá nhân thuc mi 
thành phân kinh tê tiêp cn von tin diing ngân hang. Cong khai du&ng day nóng, 
hôi dáp trrc tuyên dê tiêp nhn phân ánh và hixâng dn giái dáp cho ngi.rai dan, 
doanh nghip. 

- Yêu cAu các ngân hang thung rnai trên dja bàn tinh phi hqp các don vj 
trumg lice, bnh vin, cong ty din, cong ty cap thoát nuâc, cong ty v sinh rnôi 
tris&ng, các cong tyvin thông, buu chmnh trên dja bàn do thj dê thanh toán thu 
lice phi, vin phi, tiên din... bang phi.rng thirc thanh toán không dung tiên mat, 
uu tiên thanh toán trên thiêt bj di dng, thanh toán qua thiêt bj chap nhn the... 

2.22. Cic Thus tinh 

HuOng dn các doanh nghip nâng cao chAt luqng h sci khai thu qua mng 
Internet và triên khai np thuê din tcr. Duy trI dam bão sO doanh nghip thirc hin 
kê khai thu diên tir dat  100%, hoàn thuê din tir dt 100% và t' 1 doanh nghip 
np thu din ti:r tôi thiu dat  100%; giárn thai gian thirc hin kiêm tra tru'óc Ichi 
hoàn thu; rut ngn thai giái quyêt thu tiic hành chInh vài thai gian quy djnh theo 
miic tiêu K hoach nay. 

2.23. Ciic Hài quan Gia Lai — Kon Turn 

- Phi hcip vai S Tài chInh tharn muu UBND tinh các giái pháp cãi thin 
ehi s giao djch thuo'ng mai  qua biên giâi - A8. 

- Duy trI, giám sat và 4n hành H thóng VNACCS/VCIS và ca ch mOt  cra 
qu6c gia n djnh, an ninh, an toàn 24/7. 

- Tip tiic trin khai các thu ti1c hành chInh trên djch vi cong trrc tuyn; chii 
dng rà soát, d xuât c&t giàm thai gian thrc hin các thi tic hành ehinh; phôi 
hqp vói các ca quan chüc näng, các ca quan quán l chuyên ngành tao  diêu kin 
thu.n Içii t6i da d thông quan nhanh chóng hang hóa xuât nhp khâu, phucing tin 
4n tãi xuAt nhp cành qua biên giài. 

- Tip titc tlirc hin thOa thun hprp tác phi hçip thu vâi các Ngân hang 
thrnng mai  theo Thông tu so 184/201 5/TT-BTC ngày 17/11/2015 cUa B truang 
B Tài chInh d m& rng vic triên lthai thrc hin thanh toán thu, 1 phi häi quan 
bang phung thrc din tü (e-Payment), dc bit là thanh toán np thuê din tr và 
thông quan din tcr 24/7. 

2.24. Bão him xä hi tinh 
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- Là du mSi chü trI, theo dôi và tham mini UBND tinh các giãi pháp cal 
thin câu phân "np bão hiêm" trong chi so np thus và bão hiêrn x hi - A2 
theo hu&ng dn cüa Bão him xà hi Vit Nam. 

- Rà soát, dorn giân boa quy trInh, thu tic hành chInh v BHXFI, BHYT nhm 
rut ngAn thyi gian giao djch, tao  diêu kin thun 1çi tôi cia cho các doanh nghip 
khi kê khai BHXH, BHYT. 

- DAy manh  giao djch din tCr trong 1mb virc kê khai thu, cAp s, the, giái 
quyêt chInh sách BHXH, BHYT; thrc hin giao - nhn, chuyên - phát ho sor ye 
BHXH, BHYT qua djch vij Biru chInh. 

- Tang crng cong tác tuyên truyn, khuyn khIch và huàng dn ngrYi nhn 
luorng huu trq cap bào hiêm xA hi nhn trçi cap qua các phirang tin thanh toán 
không dung tiên mat; xây drng và phát triên h thông cong ngh thông tin dê quàn 
1' ngithi hrnng và toàn b ché d chi trá cho ngui htthng theo the din ttr vâi 
miic tiêu dat  50% so ngu&i nhn hrang hi.ru, trq cap bão hiêm xA hi, mai tang 
phI, tu tuât... 

2.25. Cong ty Din hrc Gia Lai 

- Phi hqp vài các ngân hang, th chirc cung ing djch vii trung gian thanh 
toán dê thu tiên din bang phi.rorng thirc thanh toán không dung tiên mt; khuyên 
khIch ngir1i sir dicing din thanh toán tin din bang các giái pháp din tü, di dng. 

- Darn bão 4n hânh luâi din an toàn, hiu qua, cung cap din darn báo an 
sinh xã hi và phát triên kinh t trên dja bàn tinh, tip tic dâu tu ha tang cap din, 
nâng cap ye dung truyn dam bão vic thrc hin chi so tiep cn din nang theo 
dung mi,ic tiêu. 

2.26. Hip hi Doanh nghip tinh, Hi Doanh nhân Tré tinh, Hi NI doanh 
nhân tinh 

Chü dng tIch crc tuyên truyn, ph bin sâu rng dn cong  dng doanh 
nghip ye các chü tri.rorng, chInh sách cüa tinh ye cãi thin môi tnr?Yng dâu tu, kinh 
doanh. Näm bat nhUng vixrng mAc, khO khän, bat cp trong thuc hin th ti1c hânh 
chInh thuc lTnh vrc dâu tu, dat dai, xay drng... phãn ánh vri các cor quan có thâm 
quyên xem xét, tháo g. Thu&ng xuyên dim ra các sang kiên, mô hinh mài dam 
bào nâng cao hiu qua hoat dng cua Hip hi, Hi. 

2.27. Các s?y, ban, ngành, UBND các huyn, thj xä, thành ph thuc tinh 

- Quán trit, nâng cao tinh thAn trách nhim phiic vii ngui dan, h kinh 
doanh, hçrp tác xA, doanh nghip; tang cithng thông tin, trao dôi, cong khai, minh 
bach cáo chü tri.rang, dnh huâng vC pbát triên kinh tO - xâ hOi,  cáo quy hoach, kê 
hoach dê ngithi dan theo dOi, giám sat, cung tham gia. Kjp thi phát hin, xr 1 
nghiêm dung quy djnh dôi vOi can b, cong chirc, viOn chtrc vi ph?m các quy djnh 
cUa pháp 1ut (néu có), nêu trong cor quan, dan vj thy ra sai pharn thi ngu&i c1rng 
dâu cor quan, dan vj chju trách nhim. 
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- Xây drng k hoach rut ngn tü 30%-70% thai gian giái quyt các thU tiic 
hành chmnh cho ngi.rôri dan và doanh nghip. 

- Thit 1p horn thu gop din tU và du'ng day nóng cUa co quan, don vj; 
cong khai trên các ph.ro'ng tin thông tin, di chUng và Trang thông tin din t1r cUa 
tinh, Thanh tra tinh và các hip, hi doanh nghip trên dja bàn tinh. 

- Ph6i hqp vài S Thông tin và Truyn thông d t chc trin khai djch vi 
Cong trrc tuyên mrc d 3, 4 (trong do It nhât 30% so djch vi cOng trijc tuyên 
thuc thârn quyên a cap d 4 theo Kê hoach do UBND tinh ban hành). Tuyên 
truyên và 4n dng ngi.rai dan tIch crc tharn gia giái quyêt các thU tic hành chInh 
qua djch vi cong trirc tuyên mUc d 3 và 4. 

- Yêu cu các so, ngành, dja phuong chU dng thirc hin vic tiêp nhn h 
so, lam thu ti1c trrc tuyên, trà kêt qua giài quyêt thu tiic hành chInh qua djch vi 
buu chinh cong Ich. Yêu câu cuOi närn nay, tat ca các huyn, thj xã, thành pM 
trên dja bàn tinh phâi thrc hin vic tiêp nhn và trã ho so thu t1ic hành chInh cong 
qua bixu din. Hi.rOng dn nguOi dan thao tác gOi ho so trên may tInh de i-cit ngän 
th?yi gian giái quyêt. 

- PMi hçip cht ch vOi SO K hoach và Du tu, Hip hi doanh nghip tinh 
và Co quan tu vn trong triên khai các chuong trmnh kháo sat nAng 1irc canh  tranh 
- PCI, kháo sat nang hrc canh  tranh cap sO, ngành, dja phtrang - DDCI, xUc tiên 
du tu và h trçl dng hành doanh nghip. 

- ChU dng thuOng xuyên gp gi các doanh nghip d tháo gr các khO khän, 
vuOng mic cUa doanh nghip tai dla phuong; CO giái pháp kp thOi, hiu qua nâng 
cao tInh minh bach,  tto diu kiin  thun lçii, bInh däng cho nhà dâu tu, doanh 
nghip. 

IV. TO CHU'C THC HIN 

1. Can cr k hotch nay và tInh hInh thirc t Ua co quan, dun vi, các sO, ban, 
ngânh cUa tinh, UBND các huyn, thj x, thành phô có trách nhim to chüc thirc 
hin cO chit luvng, hiu qua K hoch hành dng thc hin nhttng nhim vv,  giãi 
pháp v cài each hành chmnh và cãi thin rnôi tnrOng kinh doanh, nâng cao nang 
hrc cnh tranh trong thOi gian tOi cUa co quan, don vj mInh; xác dlnh  rö  nOi  dung, 
nhim vii trçng tarn, nhüng khâu dOt  phá, giâi pháp chU yêu và trách nhirn thrc 
hin K hoch cUa co quan, don vj, dja phuong. 

2. SO K ho?ch và Du tu chU trI, ph6i hqp vOi các sO, ban, ngành lien quan 
dOn d6e, kirn tra và tng hqp, báo cáo tInh hInh thirc hin Kê hoteh hành dng 
nay tai  các phiên hçp thuOng k' cUa IJBND tinh, kjp thOi báo cáo UBND tinh 
nhttng vn d phát sinh trong qua trInh thirc hin. 

3. SO Thông tin và Truyn thông clii dao,  hirOng dn các Cu quan thông tan, 
báo chI hoat dng trên dja bàn tinh phô biên, tuyên truyên sâu rng trên các 
phuong tin thông tin dai  chUng Kê hotch hành dng cUa tinh Gia Lai triên khai 
thrc hin nhüng nhim viii, giâi pháp ye câi cách hành chmnh và cãi thin rnOi 
truOng kinh doanh, nâng cao näng 1irc cnh tranh cUa tinh Gia Lai trong näm 2019, 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Vö NgQc Than)' 

djnh hung dn nm 2020 dn cá9,ngành, eác cp và nhân dan trên dja bàn; dng 
th?xi thông tin, tuyen truyeiv(dng cong  dông doanh nghip tIch crc hthng 
rng và triên khai thrc hin 

Noi nIzin: 
- TT. Tinh iy (b/c); 
- Ti'. HDND tinh (b/c); 
- D/c Chü tjch UBND tinh; 
- Các die PCT-UBND tinh; 
- Van phông Tinh üy; 
- die CVP, các PCVP-UBND tinh; 
- Các s&, ban, ngành cUa tinh; 
- UBND các huyn, TX, TP; 
- Hip hi doanh nghip tinh; 
- Hôi doanh nhân Tré tinh; 
- J-Ii Nt doanh nhân tinh; 
- Hip hOi  du Ijch tinh; 
- Ltru VT, NC, KGVX, NL, CNXD, 
UCQT, 1T1'H, K1TH. 
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PHVLIJC 
CH TRIEN KHAI CAC NHI1M VITJ CAT CACH HANH CHINH 

/ NAM 2019, DJNH HIJONG DEN NAM 2020 

stt 

Nhim VU CU th C(Y quan 
chütrl 

Co quan phi 
hçrp/thiyc 

hin 

-: Nhiçm VLI 
chung 

1 Cal each 
theche 

1. Cong tác theo dOi thi hành pháp 
1ut: 

- Hoàn thành K hoach theo dOi tInh 
hinh thi hành pháp 1ut cüa tinh. 

- Thirc hin dung, dy dü ch d báo 
cáo theo dOi thi hânh pháp 1ut. 

- Xir 19 k& qua theo dOi thi hành pháp 
1ut. 

Sâ Ti.r pháp 
Sec, ban, ngành 

tinh, UBND 
cp huyn 

2. Cap nhat van bàn vào cci sâ dt 1iu 
quôc gia ye van bàn pháp 1ut 

S?iTiipháp 

Van phông 
HDND, Van 

phàng UBND 
tinh 

3. Ban hành K hoach trin khai cong 
tác pháp ch và cOng tác van bàn 
QPPL; thirc hin dt 100% k hoch 
và xir 19 hoc kiên nghj xtr 19 tht cã các 
vAn d phát hin qua kim tra. 

Sâ Tis pháp 
Si, ban, ngành 

tinh, UBND 
cp huyn 

2 

1. Ban hánh k hoch rà soát, dánh giá 
TTHC; thirc hin 100% s vAn d phát 
hin qua rà soát thrcic xtr 19 hoc kin 
nghj xir 19. 

Van phông 
UBND tinh 

Scy, ban, ngành 
tinh, UBND 
cAp huyn 

Cãi each thu 
tic hành chlnh 

2. Cong b danh mic TTHC thuc 
thAm quyn giãi quyt cUa các cap 
chInh quyn trên dja bàn tinh hoc 
Quy& djnh cong b6 TTHC cluçic giao 
quy djnh hoc quy djnh chi tiêt trong 
van bàn QPPL cUa dja phucmg (trong 
trtrmg hçip duçic Lust  giao). 

Van phông 
UBND tinh 

Sâ, ban, ngành 
tinh 

3. Nhp, clang tái cOng khai, tIch hcp, 
khai thác và quán 19 Co sà d1t 1iu quôc 
gia v thu t1ic hành chInh 

Van phông 
UBND ti 

Sex, ban, ngành 
tinh 

I 
1 



4. T chrc thrc hin dün quy djnh 
vic tiêp nhn phán anh, kiên nghj cüa 
cá nhân, to chüc dôi vài TTHC thuc 
thâm quyên giãi quyêt cUa tinh và tat 
cã các phán ánh, kiên ngh dêu di.rcic 
xir 1 hoc kiên nghj xir 1. 

Van phông 
UBND tinh 

Sâ, ban, ngành 
tinh, UBND 

cap huyn; cap 
xA 

5. Cong khai TTHC dy dü, dung quy.. 
djnh t?i  B phn tiêp nhn và trá kêt 
qua cüa Trung tam Phiic vi hành 
chInh công, UBND cp huyn, UBND 
cAp xA; Cong khai TTHC trên Cng13 
thông tin din tir cüa tinh, trang thôn& 
tin din tir cüa ca quan, dcm vj, d a Ycnl, 
phiiang. 

Van phông 
LTBND tinli 

S(Y ban, 
tinh, 

ND CP 
cap 

xa 

6. Thrc hin c ch mt cüa, mt cira 
lien thông (Thrc hin day dü cac 
nhim vi dã thrçic dê ra trong Quyêt 
djnh sO 996/QD-UBND ngày 
28/9/2018 cüa UBND tinh Gia Lai v 
viêc ban hành Kê hoach thixc hiên 
Nghj djnh sO 61/2018iND-CP ngày 
23/4/2018 cüa ChInh phü ye thirc hin 
c chê mt ci'ra, mt cüa lien thông 
trong giài quyêt TTHC). 

Theo Kê 
hoach 

Theo Ke 
hoach 

7. Chi dao cap nhât dAy dü thông tin . . '. . 
dia chi, so then thoai cua ngum giao 
dich ho s hanh chinh de phuc vu cho 

. . , 
viçc dieu tra xa hçi h9c phc vi xac 
djnh Chi sé CCHC. 

Sa,ban, 
* 

nganh tinh, 
UBNDcap 

h UYcfl 

3 

Cãi cách to 

chu'c b may 

hãnh chInh 
nhã 

1. Rà soát chrc näng, nhim vi, quyn 
han, ca câu tO chCrc, biên chê cüa các 
ca quan chuyên mon cap tinh, phông 
chuyên mOn cap huyn: 

, , 
- SAp xêp, kiin  toàn to chirc b may 
cc quan chuyên mon cap tinh, phOng 
chuyên mon cap huyn theo huàng 
dan cUa B, ngành Trung ucxng; 

- Ban hânh quy djnh mài hoc sira di, 
bô sung ye chuc näng, nhim vii, 
quyên han,  c cau, to chüc cüa co 

S&, ban, 
ngânh tinh, 
IJBND 

huyên 

SY N91 V11 
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* 

quari chuyên rnôn, don vj sij nghip 
tnrc thuc UBND tinh; 

- Thrc hin quy djnh v sr ding biên 
ch hành chInh, s6 hrqng ngir&i lam 
vic dixqc cp có thm quyn giao. 

2. Thanh tra, kim tra tmnh hInh t 
chüc và hoat dng eüa các cci quan 
chuyên mon cap tinh, don vi hành 
chInh cp huyn; t' l kMm tra d 
trên 30% s co quan, don vj; mrc d 
thirc hin dat  100% k hoach; tt câ 
các vn d phát hin qua kim tra 
duçrc xr l hoc kin ngh xir l. 

S&Nivi 
Si, ban, ngành 

tinh,UBND 
cap huyn 

3. Tip tiic thirc hin tinh giân biên 
ch cong chirc, viên chi:rc theo Nghj 
djnh 108/2014/ND-CP cüa ChInh 
phü. 

Sâ Ni vi 
So, ban, ngành 

tinh, UBND 
cap huyn 

4. Rà soãt vic thijc hin Quyt djnh 
s 592/QD-UBND ngày 08/9/20 l6 
cüa UBND tinh v viêc ban hành K 
hoach trin khai thirc hin Nghj quY&. 
s 211NQ-CP ngày 21/3/2016 cua 
ChInh phü ye phân cap quàn l nhaDA 
nuàc trên dja bàn tinh Gia Lai; T 
chirc kim tra, dánh giá djnh k' doiT 
vOi các nhim vii dä phân cAp và xir 
hoc kMn nghj xr 1 các van dê phân 
cAp phát hin qua kiêm tra. 

Tài 
chInh; S 

vii; 
va hoach

* 

ti; 
yen 

và Môi 

S, ban, ngãnh 
tinh, UBND 
cap huyn và 
CáC co quan 

lien quan 

4 1. Thrc hin dung co CâU ngch cong 
chirc; co cAu chirc danh nghê nghip 
viên chi.'rc theo vi trI vic lam dxçc 
phê duyt. 

Si Nôi vu 
S&, ban, ngành 

tinh, UBND 
cAp huyn 

Xây diyng hang2 
cao chAtlircyng 
dçn ngü can 
b, cong 
chfrc, viên chfrc 

Thrc hin dung quy djnh v b6 
nhim vi trI lânh dao  cap s và tirong 
duang v quy trinh, tiêu chuAn, diu 
kiên theo dung chirc danh bô nhim, 
co cau so krqng theo quy djnh. 

Sâ Ni vi 
S&, ban, ngành 

tinh, UBND 
cap huyn 

3. Thirc hin dung quy dnh v 
trInh tr, thu tic và thvi gian quy djnhS 1  
t?i Lut Can b, cong chirc và các vAn 

S& Ni "%'; 
Giáo dc 

V Dào taO 

S&, ban, ngành 
tinh, UBND 
cAp huyn va 

3 



bàn ht.ràng dn thi hành trong tuyn 
diing cong chüc, viên chi'rc giáo viên 

các cci quan 
lien quan 

4. Thirc hin dung quy djnh v (fl} 

giá, phân loi cong chirc, viên chic. 
Sti Ni vu 

Sâ, ban, ngãnh 
tinh, UBND 
cAp huyn 

5. Ban hành kjp thài K hoach dào 
tao, bi thrOng CBCCVC näm 2019 
cUa tinh; thc hin dat  100% k hoach 
và thrc hin cong tác báo cáo két qua 
dáo tao,  bi drOng dung theo quy 
djnh. Tp trung nâng cao t' 1 dt 
chuAn cUa can b, cong chüc cap x. 

So Ni vi 
Sâ, ban, ngành 

tinh, UBND 
cAp huyn 

6. Nãng cao näng 1irc cho cong chüc 
lam Cong tác CCHC. 

SO Ni vi 
SO, ban, ngành 

tinh, UBND 
cAp huyn 

5 

Cãi cách tãi 
chInh cong 

1. Thixc hin dung quy dnh ca ch tr 
chü, tr chju trách nhim v& sO dung 
kinh phi quán 1' hành chInh theo quy 
dlnh tai Nghj djnh s 130/2005/ND- 
CP v?i Nghj dnh s 117/2013/ND- 
CPcüa Chmnh phü 

SO Tài 
chInh 

SO, ban, ngành 
tinh, UBND 
cp huyn 

2. Nâng cao t 1 các don vj sir nghip 
cong 1p thuc tinh trin khai thrc 
hin co' chê ttr chü, tr chju trách 
nhim; s don vj sir nghip cong 1p 
tr bão dam chi thithng xuyên tang hcm 
so vOi näm tnxOc; 100% dan vj sir 
nghip cong 1p thrc hin dung quy 
djnh ye vic phân phi kt qua tâi 
chInh hoc sO diing kinh phi tiêt kim 
chi thu&ng xuyên trong nàm 

SO Tài 
chInh 

SO, ban, ngành 
tinh, UBND 
cAp huyn 

6 

Hin 
di hóa nn 
hành chInh 

1. Thirc hin có hiu qua các nhim 
vi, dr an trin khai Ong ding cong 
ngh thông tin näm 2019 theo kê 
hoach dä dtrçic phé duyt. 

SO Thông 
tin và 

Truyên 
thông 

SO, ban, ngành 
tinh, UBND 
cAp huyn 

2. Triên khai theo Khung Kién 1n 
Chinh quyn din tO tinh Gia Lai dA 
ban hành. 

SO Thông 
tin v 

Truyen 
thông 

SO, ban, ngành 
tinh, UBND 
cAp huyn 

4 



3. Tang cr&ng trao dM vAn bàn d 
dng din tr giih các cor quan hành 
chInh nhà nuâc. 

Sr Thông 
tin và 

Truyên 
thông 

Sâ, ban, ngành 
tinh, UBND 

cap huyn; cap 
xa. 

4. ?uy trI vic kt ni lien thông các 
A pnan mem quãn 1 vn bàn tr cap tinh 

dênc.pxA 

Sô Thông 
tin va 

Truyn 
thông 

Si, ban, ngành 
tinh, UBND 

cphuyn;cp 
xA. 

5. Tang cu&ng thông tin, tuyên truyên, 
khuyên khIch si'r diing djch vi cong 
trrc tuyên mirc d 3 và mrc d 4; 
nâng cao t' 1 h sor TTHC ducic 
trrc tuyn rnrc d 3 và mrc d 4. 

S Thông 
tin 

Truyen 
thông 

Sâ, ban, ngành 
tinh, UBND 
cp huyn 

6. Tang ci.r&ng Cong tác thông tin 
tuyên truyn thirc hin dung quy djnh 
ye tip nhn ho sor, trã két qua giái 
quy& TTHC qua djch vi buu chInh 
cong Ich. 

Sâ Thông 
tin và 

Truyn 
thông; Bixu 
din tinh 

S&, ban, ngành 
tinh, UBND 
cp huyn 

7. Tip tic chn chinh, duy tn và cãi 
tin h thng quán l chit luqng theo 
tiêu chun quôc gia TC\TN Iso 9001 
trong hoit dng cüa các cci quan, t6 
chi'rc thuc h thng hành chInh nhà 
nuOc. Kim tra, htràng dn các co 
quan, don vj, dja phi.rcrng thirc hin 
dung vic duy trI, cái tiên H. thông 
quán l chit hrcmg theo quy djnh 

Sâ Khoa 
hçc và 

Cong ngh 

Sâ, ban, ngành 
tinh, UBND 
cp huyn 

7 

Cong tác chi 
do, diu hänh 
cãi each hành 

1. Ban hành K hoach tuyên truyn 
CCHC nAm 2019; mIre d thuc hiên 
k hoch dat 100%. 

Sâ Ni 

S&, ban, ngành 
tinh, UBND 
Cap huyn, 

Dài Phat thanh 
- Truyn hInh 

tinh 

chInh 
2. Trin khai dánh giá CCHC theo B 
chi so CCHC cüa các s, ban, ngành 
tinh, UBND cAp huyn. 

Si Ni vi 

- Hi dông 
thm dinh. 

- Sà, ban, 
ngành tinh, 

5 



UBND cAp 
huyn. 

3. Thrc hin nghiêm tUe eh d báo 
cáo cong tác CCHC; gân kêt qua thrc 
hin CCHC v&i cong tác thi dua, khen 
thi.r6ng. 

Si Ni vi 
Sâ, ban, ngãnh 

tinh, UBND 
cAp huyn 

4. Ban hãnh K hoach kim tra cong 
tác CCHC d6i v&i các sâ, ngành tinh 
và UBND cAp huyn; kiêrn tra tren 
30% s6 c quan, dan vj; mirc d thirc 
hin k hoach dat  100% và xir 1 hoc 
kin nghj xü i tAt cá các vAn dê phát 
hin qua kim tra. 

Si Ni 

Các Sex: Tix 
pháp, Khoa 
h9c vá Cong 
ngh; Thông 
tin và Truyên 

thong, Tái 
nguyen va 
Môi tnr&ig 

5. Xây dirng các van ban chi dao,  thrc 
hin cOng tác CCHC. 

N ,5 / 
S&, ban, ngãnh 

tinh 
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