
                                                Phụ lục I 

        ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

        CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 20.. 

(Kèm theo Công văn số        /BNN-TCCB ngày   /11/2021 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

Căn cứ Chương trình CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 

2021-2030 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng Kế 

hoạch CCHC hàng năm và dự toán ngân sách thực hiện trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định.  

Các mục tiêu CCHC phải cụ thể, khả thi, có tính định lượng cao. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CCHC  

Kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị phải được xây dựng trên cơ sở bám 

sát các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC được giao tại Chương trình CCHC của Bộ; 

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, các nhiệm vụ Kế hoạch CCHC phải 

bao gồm đầy đủ 7 nội dung theo quy định của Bộ, cụ thể: 

(1) Công tác chỉ đạo điều hành CCHC của Bộ. 

(2) Cải cách thể chế. 

(3) Cải cách thủ tục hành chính. 

(4) Cải cách tổ chức bộ máy. 

(5) Cải cách chế độ công vụ. 

(6) Cải cách tài chính công. 

(7) Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; xác định rõ kết 

quả, sản phẩm chi tiết đầu ra, chi tiết thời gian hoàn thành và gắn với nhiệm vụ 

cụ thể của từng đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.  

(Chi tiết Phụ lục Khung Kế hoạch kèm theo). 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị bố trí nguồn lực và có giải pháp triển khai cụ thể 

(nguồn lực, tài chính, tổ chức…) đảm bảo tính thực tiễn khả thi của Kế hoạch 

CCHC. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

những nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ thuộc 

phạm vi quản lý của đơn vị; tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC của đơn vị đảm 

bảo yêu cầu, tiến độ, chất lượng và hiệu quả; thường xuyên giám sát, kiểm tra 

việc thực hiện kế hoạch CCHC của đơn vị.  

Sử dụng kết quả thực hiện CCHC làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm cho 

công chức, viên chức thuộc đơn vị./. 
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