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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH LỘC 

 

Số: 07 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Thanh Lộc, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện CCHC nhà nước năm 2022 

   

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhằm giám 

sát, chỉ đạo, đôn đốc các ngành chuyên môn thực hiện có chất lượng, hiệu quả các 

nội dung CCHC. Qua đó, phải đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện các nội dung cải cách hành chính của  đơn vị một cách khách quan, trung 

thực; đánh giá đúng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc thực hiện 

cải cách hành chính, từ đó, phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, 

hạn chế và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Rút ra những bài 

học kinh nghiệm, đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công 

tác cải cách hành chính trong thời gian tới góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý Nhà nước; 

 - Tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra để đánh giá, phân loại kết quả hoạt động của  

đơn vị năm 2022 trong lĩnh vực CCHC. 

 II. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRA. 

 1. Phạm vi kiểm tra. 

 Tự kiểm tra, kiểm tra tại  các ngành, ban,  chuyên môn  trên địa toàn xã 

 2. Nội dung tự kiểm tra, kiểm tra. 

 2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành. 

Kiểm tra các ban ngành chuẩn bị hồ sơ cụ thể: 

 - Nghị quyết của Đảng Ủy, HĐND; chương trình, kế hoạch của UBND về 

CCHC;  

- Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với UBMTTQ và các đoàn thể 

trong CCHC nói riêng và hoạt động nói chung; Quy chế hoạt động của Đảng ủy, 

chính quyền và của từng đoàn thể; 

- Chế độ giao ban, hội họp  đúng quy định có sổ ghi chép đầy đủ 

- Lịch làm việc; Kế hoạch công tác tuần, công tác tháng; 

- Phân công cán bộ, công chức làm công tác CCHC; 

- Công tác tuyên truyền về CCHC. 
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- Chế độ tổng hợp, báo cáo về CCHC. 

2.2. Cải cách thể chế. 

a) Thể chế: Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, các 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành trong năm 2020; đánh 

giá quy trình soạn thảo, ban hành và tính khả thi của từng loại văn bản; 

- Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật: Hình thức tuyên truyền, hiệu 

quả của công tác tuyên truyền (trên hệ thống truyền thanh ) 

 tồn tại, hạn chế. 

- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: số lượng văn bản được rà soát, 

kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ khi rà soát. 

b) Ban hành và quản lý văn bản: 

 - Thể thức văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của 

Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày soạn thảo văn bản hành 

chính; 

 - Kiểm tra nội dung, chất lượng các văn bản; 

 - Sổ theo dõi, quản lý văn bản đi, đến; 

 - Lưu trữ văn bản. 

- Thẩm quyền ký và ban hành văn bản. 

2.3. Cải cách thủ tục hành chính. 

 a) Kết quả rà soát thủ tục hành chính. 

 - Số lượng thủ tục hành chính đã được rà soát; 

 - Kiến nghị sửa đổi, bổ sung những thủ tục nào; 

 - Tiếp nhận xử lý phản ảnh về các quy định hành chính. 

b) Hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

 - Quy chế, nội quy hoạt động; 

 - Bố trí, trang trí phòng tiếp nhận và trả kết quả (diện tích (m2), trang bị tiện 

nghi, cơ sở vật chất); 

 - Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí; 

 - Bố trí cán bộ trực; 

 - Sổ sách theo dõi nhận, trả hồ sơ của công dân; 

 - Các loại phiếu: Phiếu hẹn, phiếu hướng dẫn, phiếu lưu chuyển; 

 - Kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả (theo mẫu, căn cứ vào sổ theo 

dõi và các loại phiếu); 

 - Những tồn tại, vướng mắc (như hồ sơ giải quyết chậm do đâu và các tồn tại 

vướng mắc khác...); 
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 - Tài liệu chuyên môn phục vụ cho công tác. 

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

a) Đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ, công chức. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; trong năm 2020 đã cử đi đào tạo, 

bồi dưỡng bao nhiêu người, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ gì?; 

- Quy hoạch cán bộ nguồn để kế cận, thay thế những cán bộ đương chức 

không đạt chuẩn  chuyên môn hoặc khi đến tuổi nghỉ hưu; 

- Thực hiện phân loại cán bộ, công chức (cách thức phân loại, kết quả phân 

loại, hồ sơ phân loại); 

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã; 

Phân công, phân nhiệm đối với cán bộ, công chức (hợp lý hay không, phù hợp với 

sở trường công tác hay không, có xảy ra tình trạng người thì nhiều việc, người thì 

quá ít việc...); 

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. 

b) Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức: 

 - Chế độ nghỉ phép theo Luật lao động (thủ tục nghỉ phép, sổ theo dõi nghỉ 

phép…); 

 - Chế độ nghỉ thai sản, ốm đau, dưỡng sức; 

 - Chế độ BHXH: đặc biệt chú trọng công tác kê khai, cập nhật và quản lý sổ 

BHXH, những người nào chưa có sổ BHXH, sai lệch trong hồ sơ cán bộ và sổ 

BHXH...cần nêu rõ lý do; chế độ nghỉ việc hưởng BHXH (kể cả số còn tồn đọng, 

chưa giải quyết); trích đóng BHXH cho cán bộ, công chức có kịp thời hay không; 

 - Chế độ chính sách cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; 

- Thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp (phân công ai trực tiếp làm, có kịp 

thời, đầy đủ không, còn tồn tại, vướng mắc gì chưa được giải quyết). 

- Thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, những người 

hoạt động ở thôn,  (theo Quyết định 05/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 về việc ban 

hành quy định chức danh, số lượng, tiêu chuẩn đối với những người hoạt đông 

không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố). 

* Tài liệu chuyên môn phục vụ cho công tác. 

 c) Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: 

- Chương trình, kế hoạch thực hiện QĐ 52 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Cử cán bộ, công chức đầu mối theo dõi; cung cấp và công khai số điện 

thoại đường dây nóng; mở sổ chấm công, sổ theo dõi đúng quy định; 

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện Quyết định 

số 33/2011/QĐ-UBND; 

- Việc chấp hành các nội dung đã ký cam kết của cán bộ, công chức. 
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- Chấp hành sự phân công, phân nhiệm của lãnh đạo cấp xã đối với cán bộ, 

công chức (nghiêm túc hay chưa nghiêm túc, nguyên nhân, nếu chưa nghiêm túc 

thì có đề xuất gì). 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. 

- Tài liệu chuyên môn phục vụ cho công tác. 

 2.5. Cảnh quan, môi trường làm việc. 

 - Vệ sinh công sở; 

 - Biển phòng làm việc; 

 - Biển các chức danh cán bộ chuyên trách và công chức; 

 - Các trang, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (máy vi tính, máy điện 

thoại để bàn, máy photocoppy, máy Fax...); 

 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan: Đang sử dụng 

những phần mềm nào trong xử lý công việc…; 

 - Việc nhận văn bản qua hộp thư điện tử (phân công ai, thuận lợi, vướng 

mắc); 

 - Tra cứu văn bản trên mạng internet phục vụ cho công việc. 

- Tài liệu chuyên môn phục vụ cho công tác. 

2.6. Cải cách tài chính công. 

- Sự công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công;  

- Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ. 

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng kinh phí hiệu quả (nêu các 

biện pháp cụ thể đã thực hiện và hiệu quả mang lại); 

- Kết quả thực hiện việc giao tự chủ cho các đơn vị. 

2.7. Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục. 

- Chưa đồng bộ của các cấp, các ngành về thực hiện CCHC. 

- Nhận thức của cán bộ, lãnh đạo các cấp ngành về CCHC 

2.8. Kiến nghị, đề xuất về những nội dung nêu trên. 

 III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

 1. UBND xã, tự kiểm tra và báo cáo kết quả bằng văn bản theo nội dung của 

Kế hoạch này báo cáo cấp trên; chuẩn bị hồ sơ lưu trữ 

 2. UBND xã thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại các ban 

ngành ,chuyên môn, 

 D. THỜI GIAN THỰC HIỆN. 

 - Tự kiểm tra theo định kỳ và đột xuất 
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- Sau khi có kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo kết quả cho UBND 

xã và tham mưu UBND xã thông báo kết quả kiểm tra tới các ban ngành ./. 

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Phú 
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