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KE HOJCH 
Thirc hin Be an triên khai "Tuyên bô ASEAN v vai trô clia nn cong vi 
lam chat xñc tác trong vic dit dirçc Tam nhIn cong dông ASEAN 2025" 

Can c1r K hoch s 02/KH-UBND ngày 08/01/2020 cüa Uy ban nhan dan 
tinh th1rc hin D an trin khai "Tuyên bô ASEAN v vai trô cüa nn cong viii 
lam cht xüc tác trong vic dt duqc Tam nhIn cong dng ASEAN 2025", Sc 
Van hóa, The thao và Du ljch xây dirng kê ho.ch thirc hin nhu sau: 

I. MUC TIEU vA yEu CAU 

1. Muc tiêu 

Thüc day thrc hin có hiu qua các m1ic tiêu cüa "Tuyên bó' A SEA N ye' vai 
trô cza nên cong vy lam chat xu'c tác trong vic dgt dwcic Tam nhIn C!c5ng  dng 
A SEAN 2025" trong các phông, dan vj tWc  thuc, gop phn dat  duçic các miic 
tiêu v xay dirng mt Cong dng ASEAN huó'ng vào ngithi dan, 1y nguñ dan 
lam trung tarn và có trách nhim xã hii. 

Tang cithng hp tác trong vic phát trin và chia sé kinh nghim trong lTnh 
vuc van hóa, th thao và du ljch vói các dja phuang cüa các nuc ASEAN. 

Tp trung dào tao, bM duöiig d nâng cao tiêu chu.n chuyên môn, nghip 
vi, nãng 1irc và dao  dirc cOng vi cüa di ngü cong chirc, viên chüc trong ngành; 
nâng cao hiu hrc, hiu qua hoat dng cong vii. 

2. Yêu câu 

Quán trit triên khai D an trin khai "Tuyên bé ASEAN v vai trô cüa nn 
cong v lam chit xIc tác trong vic dat  ducic Tam nhIn cOng dng ASEAN 
2025", gàn vic thçrc hin các rnlic tiêu, giái pháp cüa D an vói các nhiêrn vu 
phát trin van hóa, th thao và du ljch den nam 2025. 

Triên khai thirc hin có hiu qua các giâi pháp nhm dat  dugc các mic tiêu 
dã d ra diiing 1 trInh, darn bào tin d. Tang cung don dOc, kiêm tra, dánh giá 
và báo cáo kt qua thirc hin K hoach hành dng hang narn. 

II. Nllh]M v vA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tham gia các hi ngh tp huân, bôi dung kin thrc ye các giá trj 
chung cüa Cong dng ASEAN vâ nn cOng vu các nu'âc ASEAN; các k nàng, 
kin thilic, ni dung v di rnó'i, sang tao  cña nn cOng v, tao  chuyn bin trong 
qua trInh xây dirng chInE sách vâ cung cp dch v cOng. 



2. TAng cuing cong tác thông tin, truyn thông v các hoat dng hçip tác 
ASEAN trong flnh virc cong vii, cOng chirc. 

3. Rà soát h thng vAn bàn quy phm pháp lut, dAm bAo vic süa di, bã 
sung, xây dirng vAn bàn quy phrn pháp 1ut tiêp thu các nguyen tc quAn trj hiu 
qua cüa ASEAN, bao gm: Hithng tii nguii dan và lay ngithi dan lam trung tam 
d phiic vi; cAi each t chüc b may, xây dirng th chirc hành chInh minh bach, 
trách nhirn, hiu quA, có khA nAng giAi quyt nhti'ng thách thcrc mdi. 

4. Dy manh  1rng diing cong ngh thông tin trong quAn l hành chInh và 
cung cp djch v11 cOng. Dy manh  cung cap djch v1,1 cong tr1rc tuyn cho ngu1i 
dan, t chirc. Nâng cao cht luçTng chi dao,  diêu hành hott dng cüa co quan hành 
chInh thông qua vic sir diing hiu quA mng thông tin din t1r hành chInh. Trin 
khai thrc hin Danh mlic dch vi hành chInh cong trirc tuyên müc d 3 và müc 
do 4 trên dja bàn tinh trên nguyen tc "ChInh phü din tcr là nhm tao  thun igi 
nht cho giao djch hành chInh gifla ChInh phñ vOi ngui dan, doanh nghip". 

5. Tp trung dào tao,  bi duO'ng d nâng cao tiêu chu.n chuyên môn, 
nghip vii, nAng lrc, trInh d ngoai ngü và phm cht dao  due cUa di ngü cOng 
chüc, viên cht'rc dáp 1rng yêu cu, thirc tin cOng vic. 

6. Xây dung, ban hành và áp diing các b quy tc üng xi'r, dao  di'rc cOng v11 
trong thirc hin Cong vii. 

III. TO CH1C TIIUC HI1N 
1. Các phông chuyên mon nghip vii, các don vj str nghip triyc thuc 
CAn ct'r chcrc nAng, nhim vi duge giao th chüc thrc hin có hiu quA D an 

trMn khai "Tuyên bé ASEAN v vai trô cüa nn cOng vii lAm ch.t xüc tAc trong 
vic dat  dugc Tarn nhIn cOng dng ASEAN 2025". 

TAng cuông Cong tAc thông tin, truyên thông D an trin khai "Tuyên b 
ASEAN v vai trô cüa nn cong v1i lam cht xiic tác trong vic dat  duge Tm 
nhIn cong dng ASEAN 2025". 

Thuông xuyên rà soát, h thng hóa các vAn bàn quy pham pháp 1ut cüa 
HDND, UBND ban hành d kjp th?i tham muu cp có thm quyn ban hành rnôi, 
süa dii, b sung, thay th vAn bàn quy pham pháp 1u.t d tip thu nguyen tc 
quAn trj hiu quA cüa ASEAN, bao gôrn: Huóng ti ngui dan và l.y nguñ dan 
lAm trung tam; xây dirng t chirc hAnh chInh các cp minh bach,  trách nhiêm, 
hiu quA, có khA nAng giAi quyt nhng thAch thirc m9i. 

Tharn gia hi nghj tp hun, bM duOng kin thuc v các giá trj chung cüa 
Cong dng ASEAN và nn cong vi các nuc ASEAN; các k nAng, kin thuc, 
ni dung v dôi rnói, sang. tao  cüa nën cOng v, tao  chuyên bin trong qua trInh 
xây dirng chinh sách và cung cp dch vii cOng. 

Djnh k' trithc ngày 25 tháng 11 hAng nAm, báo cáo k& quA thirc hiên v 
VAn phông S; phi h9p vó'i VAn phông S& và các co quan lien quan d thirc hin 
dAnh giá gitra kS'  vào nAm 2022 và cuôi kS'  vào nAm 2025 v k& quA thirc hiên K 
hoach nay. 
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2. Phông Ti chfrc Pháp ch 
Chü trI, ph& hçp vói các phông, dm vj tham miru ban hành k hoach dào tao, 

bi duông cong chüc, viên chác hang nàm trong do có ni dung bi duOng v k 
nàng hãnh chInh, van boa cong V11, nâng cao tInh chuyên nghip, hem chInh cUa can 
b, cong chirc, viên chirc, dc bit là trong linh vçrc cung cp các dich vçi cong nhm 
dáp i1rng các tiêu chun chung cüa nn cong vi các nixóc ASEAN. 

Thu?ing xuyên rà soát, h thng hóa các van bàn quy pham pháp 1ut cüa 
HDND, UBND tinh ban hành d kp thñ tharn mixu vci HDND, UBND tinh ban 
hành mii, sira di, b sung, thay th các Co ch, chInh sách, bin pháp theo phân 
cp hoc các chInh sách dc thu phü hçp vOi thm quyn nhm hoàn thin th 
ch, chInh sách chung ye cong vti, cong chüc d thirc hin các m1ic tiêu cüa Tm 
nhIn Cong dng ASEAN 2025. 

3. Van phông SO' 
Thirc hin cung cp djch vi cong tryc tuyn cho ngithi dan, t chác; tham 

muu dOn dc sir ding hiu qua rnng thông tin din ti'r hành chinh. 
Triên khai thirc hin DanE m1tc djch v hành chInh cong trrc tuyn mtrc d 

3 và mrc d 4, tao  thun 1i nht cho giao djch hành chInh giüa ChInE phü vth 
ngithi dan, doanh nghip". 

Xây drng, ban hành và áp dçing các b quy tc irng xü, dao  düc cong vii 
trong thirc hin cong v1i. 

Dnh k' truó'c ngày 01 tháng 12 hang nAm, báo cáo k& qua thc hin D an; 
thc hin danE giá giüa kS'  vào nàm 2022 và cui ki vào näm 2025 v kt qua 
thi.rc hiên Kê hoach nay. 

Ncii nhgn: 
- UBND tinh (b/c); 
- Si Ni vi (b/c); 
- Giám dc, các PGD Si (c/d); 
- Các phông, dcrn vj thuc Sc (t/h); 
-Lu'uVT. 

 

Au Th1 Mai 
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