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KẾ HOẠCH 

 V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính và Chuyển đổi 

số năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh 

Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND, của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk 

Nông 2021-2025 định hướng đến năm 2030. 

Thực hiện Công văn số 946-CV/HU, ngày 21/12/2022 của Huyện ủy về việc 

tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2022 và triển khai 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và xây dựng kế 

hoạch Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023, Ủy ban 

nhân dân huyện Đắk Song xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 

Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm đánh kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính và Chuyển đổi 

số trên địa bàn huyện năm 2022, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng 

thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các ngành, các 

cấp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số CCHC của 

huyện; nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, 

công chức, viên chức về công tác CCHC và Chuyển đổi số. 



2. Yêu cầu 

Hội nghị Tổng kết được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. Nội dung kế hoạch 

1. Tên Hội nghị: Hội nghị Tổng kết công tác CCHC và Chuyển đổi số  năm 

2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. 

2. Thời gian, địa điểm: 

2.1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến đầu tháng 03/2023.(có giấy mới sau) 

2.2. Địa điểm: Tại Hội trường lớn Huyện ủy.  

3. Thành phần tham dự:  

3.1. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí, Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND huyện. 

3.2.  Đại biểu 

a) Đại biểu cấp tỉnh 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông. 

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông. 

b) Đại biểu cấp huyện: 

- Đại diện TT Huyện ủy; 

- Đại diện TT HĐND; 

- Đại diện TT UBMTTQVN huyện; 

- Các Phó chủ tịch UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 

- Thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của huyện (theo Quyết định 

431/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện), và các thành viên tổ 

giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (theo Quyết định số 848/QĐ-BCĐ, ngày 

10/8/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số); 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực Đắk Mil – Đắk Song. 

- Giám đốc Bưu điện huyện. 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Song. 

- Bộ phận một cửa UBND huyện: 01 công chức tổ một cửa huyện. 



- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông (Vinaphone; mobiphone; 

Viettel; Bưu điện huyện). 

- Đại diện lãnh đạo các Ngân hàng (ngân hàng AgriBank; VietinBank; 

BIDV;  LienvietpostBank; ngân chính sách xã hội huyện. 

c) Đại biểu cấp xã: 

- Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Công chức làm việc tại bộ phận một cửa: 01 Công chức Văn phòng - thống 

kê, 01 công chức Địa chính - Xây dựng. 

- Trưởng Công an các xã, thị trấn. 

4. Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Nội vụ. 

5. Chương trình Hội nghị: Có Chương trình kèm theo. 

6. Kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa khác 

(nếu có).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện các nội 

dung liên quan tổ chức Hội nghị, trang trí, khánh tiết. 

 Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 

và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

 Xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số năm 2022 và 

triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

 Xây dựng dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023. 

Phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị các nội 

dung liên quan tổ chức Hội nghị. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Phối hợp với phòng Nội vụ trong công tác tổ chức Hội nghị, giấy mời, tổ chức 

chương trình, trang trí khánh tiết.  

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 



Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị bảo đảm theo 

đúng quy định. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông   

 Chuẩn bị phóng sự về kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính và 

Chuyển đổi số năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (thay cho báo cáo 

bằng văn bản).  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công 

tác CCHC và Chuyển đổi số năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Yêu cầu 

các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị có liên 

quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;  

- Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
                   Ngô Đức Trọng 
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