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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 

 

 Thực hiện Kế  hoạch số : 01/KH – SLĐTBXH  ngày 09/1/2023 của Sở Lao 

động – TBXH tỉnh Sơn La về việc triển khai thực  hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2023;  

Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện  công tác cải cách hành chính năm 2023 với các nội dung 

như sau: 

 I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích : 
 - Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh 

CCHC tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025 ; Kế hoạch cải cách hành chính của 

UBND tỉnh Sơn La; của ngành LĐ-TBXH  giai đoạn 2021 – 2025 ; giai đoạn 2021 

– 2030. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ viên chức, 

người lao động của đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao . 

 - Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị;   

 - Xác định rõ việc thực hiện cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, 

là tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm. 

 2. Yêu cầu : 
 - Tăng cương trách nhiệm của cá nhân và người đứng đầu cơ quan trong triển 

khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC để tạo động 

lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

- Tập trung cao về cải cách thể chế đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 

điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội 

dung, nhiệm vụ được phân công; Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao 

động làm việc có kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, trách nghiệm, chuyên nghiệp; góp 

phần đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý hành chính tại đơn vị. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy 

định của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của ngành Lao động – TBXH; Tổ 

chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà 

nước về đẩy mạnh CCHC. Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thương 

xuyên của đơn vị.   

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; tổ chức tự kiểm 

tra, giám sát vê công tác CCHC để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế 

cũng như lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Nâng cao nhận 



thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đâu cơ quan, 

đơn vị; Viên chức toàn đơn vị về ý nghĩa, mục tiêu, tâm quan trọng của công tác 

CCHC đối với sự nghiệp phát triển của ngành và mục tiêu hoàn thành thắng lợi các 

nhiệm vụ công tác của đơn vị. 

3. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 đạt hiệu quả, 

thống nhất và đồng bộ. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, tổ chức kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Tăng cường 

công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

4. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của đơn 

vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, viên chức, người lao động chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm 

việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh 

các quyết định của cấp trên. 

5. Tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc 

của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đến liên hệ công tác, đặc biệt là các 

trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc 

chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

6. Xây dựng văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa giao 

tiếp và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức. Thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-

TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

7. Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng viên chức năm 

2023; rà soát đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động theo 

tiêu chuẩn ngạch viên chức để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 - Giao phòng Hành chính – Tổng hợp tham mưu và đôn đốc các phòng 

chuyên môn, VC và người lao động triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra. 

 - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị gửi  về Sở 

Lao động - TBXH để tổng hợp theo quy định (báo cáo 6 tháng trước ngày 10/5; 

báo cáo cuối năm trước ngày 10/11). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 của 

Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần. Yêu cầu các phòng 

chuyên môn, viên chức và người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TBXH (B/c); 

- Lãnh đạo TT; 

- Các phòng thuộc TT; 

- Lưu: VT, Hao (01b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
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