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Số:  39 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mai Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ; công tác  

văn thư – lưu trữ; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện,  
Chủ tịch UBND huyện giao năm 2021 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 

2020; Quyết định số 3487QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn ban hành Kế hoạch kiểm tra như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá đúng việc thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện. 

Phát hiện những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc để tìm ra 

những giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời. 

Chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và ý thức trong thực 

thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành 

chính, công vụ. 

2. Yêu cầu 

Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực và nội dung kiểm tra 

phải bám sát các quy định về cải cách hành chính, chế độ công vụ theo quy định. 

Sau kiểm tra phải có báo cáo đánh giá mặt mạnh, yếu và kiến nghị hướng xử lý 

các sai phạm trong lĩnh vực kiểm tra. 

Kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của 

nhà nước, không gây trở ngại cho hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị 

được kiểm tra. 

Cơ quan, đơn vị tự kiểm tra báo cáo đầy đủ các nội dung trong quá trình 

triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị. 

 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra theo kế hoạch 

1.1. Công tác cải cách hành chính 

- Về công tác chỉ đạo, điều hành: 
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+ Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. 

+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, chế độ họp, 

thông tin, báo cáo công tác cải cách hành chính.  

+ Tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cải 

cách hành chính của địa phương, đơn vị.  

+ Tuyên truyền về kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020, nhiệm 

vụ năm 2021 và các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính. 

- Về cải cách thể chế: 

+ Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (nếu có). 

+ Ban hành và cụ thể hóa các văn bản về công tác cải cách hành chính. 

- Về cải cách tổ chức, bộ máy: 

+ Ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy chế tại cơ quan, đơn vị. 

+ Thực hiện phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ, công tác quản 

lý đất đai, quản lý ngân sách, quy hoạch, kế hoạch... theo từng lĩnh vực. 

+ Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị. 

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức: 

+ Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị 

định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2020/NĐ-CP và theo Kế hoạch đã được 

phê duyệt. 

+ Thực hiện các quy định về quy định quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức; công tác đánh giá, xếp loại năm 2020; công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử 

dụng cán bộ, công chức, viên chức. 

+ Thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với cán 

bộ, công chức, viên chức. 

-  Về cải cách tài chính công: 

+ Ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý 

và sử dụng tài sản công của đơn vị. 

+ Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; thực hiện tự chủ về tài chính. 

- Về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông: 

+ Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành 

chính tại cơ quan, đơn vị. 

+ Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông: bố trí phòng làm việc, tiếp dân và trang thiết bị cần thiết; cử 

cán bộ thực hiện nhiệm vụ; niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc 
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thẩm quyền giải quyết, cập nhật kịp thời danh sách thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, lập đường dây nóng, mức thu phí, lệ phí theo quy 

định; tiếp nhận và trả kết quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có 

liên quan trong giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

+ Thực hiện việc cập nhật đầy đủ việc giải quyết các thủ tục hành chính 

tại đơn vị lên phần mềm một cửa điện tử. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện nếu không thực hiện cập nhật dẫn đến sai lệch về số lượng, tình 

hình giải quyết hồ sơ trong đánh giá chung của huyện, tỉnh.  

+ Việc tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân đối với những quy định 

về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền ban hành. 

- Về việc hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước: 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực 

hiện các nhiệm vụ chuyên môn. 

+ Sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. 

+ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.  

- Về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư: 

+ Công tác tiếp công dân. 

+ Công tác giải quyết đơn thư. 

1.2. Thực hiện Quy chế dân chủ 

- Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện dân chủ năm 2021; rà soát, phân 

công lãnh đạo, công chức phụ trách, tham mưu công tác dân vận, dân chủ; kiện 

toàn Ban Thanh tra nhân dân. 

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ; Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ 

Chính trị.  

1.3. Thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ 

- Công tác văn thư: Soạn thảo và ban hành văn bản; quản lí văn bản đi, 

văn bản đến. 

- Công tác quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu 

trữ cơ quan;  

- Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ: Thu thập, chỉnh lý, xác định giá 

trị tài liệu lưu trữ; Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ (tình hình về kho lưu 

trữ, trang thiết bị và các biện pháp khác để bảo quản tài liệu lưu trữ).  

1.4. Thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện giao. 
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2. Kiểm tra đột xuất 

- Việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

- Việc thực hiện Công văn số 903/UBND-NV ngày 03/6/2014 của UBND 

huyện đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND huyện; Công văn số 2412/UBND-NV ngày 19/10/2018 của UBND 

huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, văn hóa công sở. 

- Việc thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ 

Nội vụ về lưu hồ sơ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị. 

- Việc chi trả chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với cán 

bộ, công chức, viên chức. 

- Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức của cơ quan, đơn 

vị năm 2020. 

- Việc thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của 

Bộ Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức   

làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. 

- Thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện giao. 

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra theo kế hoạch tại 16 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. 

- Kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn lại. 

2. Đối tượng, thời gian kiểm tra 

2.1. Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra tổng số 43% cơ quan, đơn vị, 16/37 cơ 
quan, đơn vị, trong đó: 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: 05 phòng; 

- UBND các xã 10 đơn vị; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện 01 đơn vị. 

(Có danh sách kèm theo) 

2.2. Thời gian kiểm tra 

Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm kiểm tra. Thời 
gian kiểm tra cụ thể các Đoàn kiểm tra sẽ thông báo sau. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thành lập 
các Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. 
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- Chủ trì phối hợp với các Đoàn Kiểm tra xây dựng đề cương kiểm tra, triển 
khai, thực hiện; kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND huyện, 

đồng thời gửi báo cáo kết quả kiểm tra đến các đơn vị đã được kiểm tra. 

2. Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn Kiểm 

tra đảm bảo đúng quy định. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chuẩn 

bị báo cáo theo đề cương của Đoàn Kiểm tra, chuẩn bị các tài liệu, cơ sở vật 

chất, con người, bố trí thời gian để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của 

UBND huyện Mai Sơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện;     Báo cáo 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị;          Thực hiện 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NV (Hiền 01). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Vũ Tiến Đĩnh 
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