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STT TÊN ĐỀ ÁN 
CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 
THỜI GIAN HOÀN 

THÀNH 

1. 

Đề án nghiên cứu mô hình, cơ cấu tổ chức Chính phủ 
trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số và thích ứng với cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư 

Bộ Nội vụ 2024 

2. 
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
và thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh giai 
đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Bộ Nội vụ 2024 

3. 
Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp 
huyện, cấp tỉnh tiến tới phân định cán bộ, công chức 
trung ương và địa phương 

Bộ Nội vụ 2022 

4. 
Đề án nghiên cứu mô hình tổ chức các cơ quan độc 
lập có chức năng thực thi pháp luật trên một số lĩnh 
vực 

Bộ Nội vụ 2024 

5. 
Đề án “Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế tự 
chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập” 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

2022 

6. 
Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các 
bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương” 

Bộ Nội vụ 2022 

7. 
Đề án “Thí điểm thực hiện hợp đồng hành chính trong 
các cơ quan hành chính nhà nước” 

Bộ Nội vụ 2024 

8. 
Đề án “Cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bảo 
hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công 

Ban Chỉ đạo cải 
cách chính sách 
tiền lương nhà 
nước 

Thực hiện theo lộ 
trình 

9. 
Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” 
 

Văn phòng 
Chính phủ 

2022 

10. 
Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công 
chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành 
chính giai đoạn 2021 - 2030” 

Bộ Nội vụ 2022 

11. 

Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh 
giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của 
người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” 

Bộ Nội vụ 2022 



12. 
Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ y tế công” 

Bộ Ytế 2022 

13. 
Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ giáo dục công” 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

2022 

14. 
Đề án “Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng 
hoạt động của tổ chức hành chính dựa trên kết quả” 

Bộ Nội vụ 2024 

15. 
Đề án “Liên thông trong công tác đánh giá đảng viên 
và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức” 

Bộ Nội vụ 2024 

16. 
Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc 
cấp tỉnh 

Bộ Nội vụ 2022 

 

 


