
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, phƣờngtrên địa bàn thị xã Ba Đồn 
 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 

2021, tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; đánh giá đúng thực trạng tình 

hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực của công 

tác CCHC tại các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường trên địa bàn thị 

xã. Trên cơ sở đó, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu UBND thị xã, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá sát thực tế việc thực hiện công 

tác CCHC tại các đơn vị; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp 

tục nâng cao hiệu quả triển khai công tác CCHC. 

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện CCHC. 

- Thông qua kiểm tra kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị 

thực hiện tốt hơn công tác CCHC trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của 

pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, chính xác, phản ánh đúng thực tế 

CCHC của cơ quan , đơn vi ,̣ điạ phương; không gây trở ngại đến hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra. 

- Có kết quả rõ ràng và thông báo cụ thể vấn đề tổ chức  triển khai công 

tác CCHC của cơ quan , đơn vi ,̣ điạ phương và  kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo 

các cấp liên quan các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC của đơn vị được 

kiểm tra. 

- Việc kiểm tra công tác CCHC là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan hành 

chính nhà nước. Do vậy, các cơ quan chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA VÀ THÀNH PHẦN 

ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

Theo đề cương tại Phụ lục 1 đính kèm 

2. Hình thức kiểm tra 

- Các cơ quan, đơn vị kiểm tra trực tiếp: 

+ Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã; 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; 
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+ UBND phường Quảng Phúc; 

+ UBND phường Quảng Phong; 

+ UBND xã Quảng Hải; 

+ UBND xã Quảng Sơn; 

+ UBND xã Quảng Văn; 

+ UBND xã Quảng Hoà; 

- Các phòng, ban, chuyên môn, đơn vị và UBND các xã, phường còn lại 

tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về UBND thị xã (qua Phòng Nội 

vụ thị xã). 

3. Thành phần đoàn kiểm tra 

Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan chuyên môn: Nội vụ, Tài chính – 

Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. 

4. Thành phần đoàn làm việc của các phòng chuyên môn và UBND 

các xã, phƣờng đƣợc kiểm tra: 

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị được kiểm tra. 

- Công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực được kiểm tra. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thời gian kiểm tra: 

Trong Quý III và IV/2021. Thời gian cụ thể giao cho Đoàn kiểm tra trực 

tiếp xây dựng lịch và thông báo cho các đơn vị sau). 

2. Địa điểm kiểm tra: 

Tại trụ sở làm việc của các đơn vị được kiểm tra. 

IV. QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ KHẮC PHỤC SAU KIỂM TRA 

1. Quy trình kiểm tra 

Đoàn Kiểm tra thực hiện việc kiểm tra theo quy trình sau: 

- Thông báo thành phần, nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra với đơn vị, địa 

phương được kiểm tra; 

- Tiến hành kiểm tra, xác thực các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng và kiểm tra 

trực tiếp tại các bộ phận được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, địa 

phương thực hiện công tác CCHC; 

- Họp thông qua kết quả kiểm tra; 

- Trưởng đoàn ký thông báo kết quả kiểm tra gửi đơn vị, địa phương được 

kiểm tra và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thị xã gửi Sở Nội vụ tỉnh. 

2. Xử lý, khắc phục sau kiểm tra 

Đơn vị, địa phương được kiểm tra thực hiện các biện pháp xử lý, khắc 

phục các tồn tại, hạn chế, bất cập theo Thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn 

kiểm tra, gửi báo cáo khắc phục về Đoàn kiểm tra (qua Sở Nội vụ). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ: 

- Tham mưu UBND thị xã Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác 

CCHC; Thông báo thời gian kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra.  

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác CCHC và kết 

quả tự kiểm tra của các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo UBND thị xã kết 



quả kiểm tra. 

2. Các cơ quan chuyên môn: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Tư 

pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa – Thông tin cử công chức 

tham gia Đoàn kiểm tra theo đúng thành phần quy định. 

3. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, phƣờng thuộc đối tƣợng 

kiểm tra trực tiếp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu theo yêu 

cầu của Đoàn kiểm tra, gửi báo cáo về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) theo 

đúng kế hoạch (Có thời gian gửi báo cáo sau). 

4. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, phƣờng không thuộc đối 

tƣợng kiểm tra trực tiếp có trách nhiệm tự kiểm tra nội bộ công tác CCHC tại 

đơn vị. Báo cáo kết quả tự kiểm tra về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) theo 

đúng kế hoạch (Có thời gian gửi báo cáo sau). 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2021. Trong quá triển 

khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản 

ánh về UBND thị xã (qua phòng Nội vụ) để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Sở Nội vụ; 

- TT Thị ủy, TT HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng chuyên môn thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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ĐỀ CƢƠNG 

Báo cáo phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        tháng      năm 2021 

của UBND thị xã Ba Đồn) 

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) tại đơn vị, 

địa phƣơng 

- Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC.  

- Công tác báo cáo CCHC. 

- Công tác tuyên truyền CCHC. 

- Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC. 

- Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC (nếu có). 

- Bố trí kinh phí chỉ đạo, triển khai công tác CCHC. 

2. Kết quả đạt đƣợc trong công tác CCHC 

2.1. Cải cách thể chế 

- Số lươṇg văn bản QPPL ban hành mới  

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 

- Công tác tự kiểm tra văn bản QPPL và kết quả xử lý các vấn đề phát 

hiêṇ qua kiểm tra. 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luâṭ : Xây dưṇg kế hoac̣h ; báo cáo kết 

quả. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện 

văn bản QPPL trên địa bàn. 

2.2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan, 

đơn vị: 

+ Việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC 

+ Viêc̣ ban hành các báo cáo kết quả thưc̣ hiêṇ kiểm soát TTHC. 

+ Việc niêm yết, công khai các TTHC tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Quy trình tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận và trả kết quả TTHC. 

+ Việc tồn đọng hồ sơ giải quyết TTHC, nguyên nhân và giải pháp. 

+ Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và 

hành vi hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị. 

- Kết quả rà soát , đánh giá TTHC và thưc̣ hiêṇ các quy điṇh về đơn  giản 

hóa TTHC. 

- Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC (Đoàn kiểm tra se ̃tiến hành 

kiểm tra thưc̣ tế môṭ số hồ sơ giải quyết TTHC ở môṭ số liñh vưc̣ thuôc̣ thẩm 

quyền quản lý, giải quyết của cơ quan, đơn vi ̣, điạ phương đươc̣ kiểm tra). 

- Viêc̣ xin lỗi cá nhân , tổ chức khi để xảy ra trê ̃heṇ trong giải quyết 

TTHC theo quy điṇh  



- Việc cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết TTHC lệ Hệ thống thông tin 

một cửa và Cổng dịch vụ công của tỉnh.  

- Việc thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 

10/6/2019 

2.3.  Về  tổ chức bộ máy 

- Xây dựng vị trí việc làm (đối với các cơ quan chuyên môn) 

- Bố trí những người hoạt động không chuyên trách theo quy định. 

- Xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện quy định về tinh giản biên chế. 

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh 

tuyển dụng. 

- Thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác 

- Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡngđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; việc thực hiện các chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức hàng năm theo phân cấp. 

- Việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

2.5. Cải cách tài chính công 

+ Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tư ̣chiụ trách nhiêṃ. 

- Viêc̣ ban hành Quy chế chi tiêu nôị bô ̣và quy chế quản lý, sử duṇg tài 

sản công; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn 

cứ chi trả thu nhâp̣ tăng thêm. 

- Mức tăng thu nhâp̣ cho cán bô,̣ công chức, viên chức (nếu có). 

+ Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nêu rõ số lươṇg đơn vi ̣ tư ̣đảm bảo chi phí hoaṭ đôṇg; đơn vi ̣ tư ̣đảm bảo 

môṭ phần chi phí hoaṭ đôṇg; đơn vi ̣ nhà nước đảm bảo toàn bô ̣chi phí hoaṭ đôṇg; 

- Viêc̣ ban hành Quy chế chi tiêu nôị bô ̣và quy chế quản lý , sử duṇg tài 

sản công. 

2.6. Hiện đại hóa nền hành chính 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương (Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT). 

- Trang bị các trang thiết bị đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

- Việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử. 

- Ứng dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhâṇ văn bản 

điêṇ tử. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc 



- Việc sử dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

2. Tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC và nguyên nhân 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CCHC 

Nêu khái quát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC 

của đơn vị, địa phương trong thời gian tới 

IV. KIẾN NGHỊ  

Nêu những kiến nghị, đề xuất đối với cấp có thẩm quyền để công tác 

CCHC trong giai đoạn tới đạt kết quả, hiệu quả cao hơn 
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