
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƢ PĂH 

Số:21/KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chư Păh, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định 1249/ QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện 

về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính;  

- Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, 

nâng cao năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân 

của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trên địa bàn huyện; 

- Đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã 

đề ra; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, từ đó đưa ra những giải 

pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC góp phần nâng cao chất 

lượng công tác CCHC của huyện; 

 - Tạo nên ý thức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 

chức trong giải quyết TTHC, nâng dần mức độ hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

- Thông qua công tác kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC 2020; 

đồng thời thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC 

năm 2021 của huyện. 

 - Kịp thời phát hiện, kiến nghị với thủ trưởng đơn vị sửa đổi, bổ sung quy 

chế làm việc của cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn. Chấn chỉnh, nhắc nhở kịp 

thời cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc đã đề 

ra; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

II. YÊU CẦU 

- Công tác kiểm tra phải thật sự nghiêm túc, khách quan, chính xác; nội 

dung kiểm tra bám sát các quy định về CCHC của tỉnh, huyện.  

- Qua kiểm tra đánh giá được ưu điểm, tồn tại và hạn chế cần khắc phục, 

sau kiểm tra phải có kết luận, đánh giá mặt mạnh, yếu và kiến nghị hướng xử lý 

sai phạm trong quá trình kiểm tra đối với lĩnh vực liên quan đến công tác 

CCHC. 

- Những kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được cơ quan, đơn vịthực hiện 

nghiêm túc và báo cáo kết quả khắc phục, chấn chỉnh. Trong trường hợp cần 



 

 

 

 

thiết có thể thực hiện phúc tra để kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của Đoàn 

kiểm tra. 

- Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra, 

cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ theo yêu cầu. 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

 1. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra theo kế hoạch (có thông báo đề cương báo cáo và thời gian, đối 

tượng kiểm tra cụ thể). 

- Kiểm tra đột xuất 

+ Kiểm tra việc công bố, công khai, niêm yết TTHC; tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ TTHC thông qua hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và 

tổ chức xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018. 

+ Kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên quan đến công 

tác CCHC, cải cách TTHC tại đơn vị (nếu có); kết quả khắc phục tồn tại, hạn 

chế liên quan đến công tác CCHC sau kiểm tra và trong kiểm tra. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Việc chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện công tác CCHC, cải cách thủ 

tục hành chính (TTHC), tuyên truyền công tác CCHC và trách nhiệm của người 

đứng đầu các đơn vị trong công tác này. 

- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại 

đơn vị. 

- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC, 

công khai TTHC; việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính; cải 

cách TTHC; giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước. 

- Tình hình hoạt động, thực hiện quy chế làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương, văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị, UBND xã. 

- Một số nội dung khác liên quan đến công tác CCHC; việc chấn chỉnh, 

khắc phục hạn chế, yếu kém của đơn vị được kiểm tra trong năm 2020.  

3. Phƣơng pháp kiểm tra 

3.1 Đoàn kiểm tra 

- Làm việc trực tiếp với đơn vị được kiểm tra và các cá nhân liên quan để 

đánh giá tình hình, kết quả liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Yêu cầu các đơn vị được kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, báo 

cáo có liên quan để phục vụ việc kiểm tra. 

- Trao đổi, thảo luận những vấn đề phát hiện qua kiểm tra; trưởng đoàn 

kiểm tra kết luận. 

3.2 Đơn vị đƣợc kiểm tra 



 

 

 

 

- Báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả triển khai công tác CCHC, 

tình hình hoạt động, thực hiện quy chế làm việc theo đề cương hướng dẫn của 

Đoàn kiểm tra. 

- Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ, báo cáo liên quan đến nội 

dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu quản 

lý theo chế độ mật). 

IV. ĐƠN VỊ ĐƢỢC KIỂM TRA, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Kiểm tra trực tiếp 

TT Đơn vị Thời gian 

1 UBND xã Ia Khươl 

Mỗi đơn vị 01 ngày trong Quý II 

và Quý III 

2 UBND xã Ia Phí 

3 UBND TT.Ia Ly 

4 UBND xã Ia Mơ Nông 

5 UBND xã Ia Kreng 

6 UBND xã Ia Ka 

7 UBND xã Ia Nhin 

8 UBND xã Nghĩa Hòa 

9 UBND xã Hòa Phú 

10 UBND xã Nghĩa Hưng 

11 UBND xã ChưĐang Ya 

12 UBND xã Đăk Tơ Ver 

13 UBND xã Hà Tây 

14 UBND TT Phú Hòa 

15 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai 
 

2. Kiểm tra đột xuất 

Các thành viên Đoàn kiểm tra thường xuyên theo dõi tình hình công tác 

CCHC của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn theo từng lĩnh vực được phân 

công phụ trách. Chủ động đề xuất Trưởng đoàn kiểm tra CCHC thực hiện kiểm 

tra đột xuất hoặc khi có đơn thư kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân. 

3. Đơn vị tự kiểm tra 

Các Phòng: Giáo dục và đào tạo, Kinh tế-Hạ tầng, Nông nghiệp-PTNT tự 

kiểm tra các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác cải cách hành chính, 

giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình. 

V. THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ; 

- Các thành viên gồm công chức các Phòng: Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng 

HĐND-UBND, Văn hóa-Thông tin, Tài chính-Kế hoạch. 

2. Nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm tra 
2.1 Phòng Nội vụ: Kiểm tra việc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành 

CCHC; công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tình hình hoạt động, thực 

hiện quy chế làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở 



 

 

 

 

của đơn vị được kiểm tra và các nội dung có liên quan đến bộ chỉ số CCHC năm 

2020. 

2.2 Phòng Tƣ pháp: Kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng và tổ 

chức thực hiện văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị; tiếp 

nhận, giải quyết các hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp và các nội dung có liên 

quan đến bộ chỉ số CCHC năm 2020. 

2.3 Văn phòng HĐND-UBND huyện: Kiểm tra việc thực hiện công tác 

cải cách thủ tục hành chính; công bố TTHC, niêm yết công khai TTHC; triển 

khai mô hình “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” (kiểm tra, đánh 

giá thực tế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giấy và hồ sơ xử lý qua hệ thống một cửa 

điện tử, một cửa điện tử liên thông); việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính; việc thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001trong hoạt động của cơ quan hành chính 

nhà nước và các nội dung có liên quan đến bộ chỉ số CCHC năm 2020. 

2.4 Phòng Văn hóa-Thông tin: Kiểm tra việc thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phục vụ 

CCHC, việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, sử dụng chữ ký số, 

đăng tải các tin bài trên Trang thông tin điện tử của xã và các nội dung có liên 

quan đến bộ chỉ số CCHC năm 2020. 

2.5. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện: Kiểm tra việc thực hiện công tác 

cải cách tài chính công và các nội dung có liên quan đến bộ chỉ số CCHC năm 

2020. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra; 

- Chủ trì, tổ chức triển khai công tác kiểm tra; xây dựng, hướng dẫn đề 

cương báo cáo phục vụ việc kiểm tra; thông báo cụ thể thời gian, địa điểm kiểm 

tra của Đoàn kiểm tra; 

- Bố trí kinh phí phục vụ cho công tác CCHC được UBND huyện phân bổ 

cho Phòng Nội vụ; 

- Thông báo kết quả kiểm tra. Đồng thời, đề xuất UBND huyện chấn 

chỉnh  những hạn chế, thiếu sót và các giải pháp để tăng cường, đẩy mạnh, 

nângcao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện; 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tƣ pháp, Phòng Văn hóa-

Thông tin,  Phòng Tài chính-Kế hoạch. 

- Chuẩn bị nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ 

quan, đơn vị để làm việc với các đơn vị được kiểm tra theo sự phân công của 

Trưởng đoàn. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để thành viên được cử tham gia Đoàn kiểm tra 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Đơn vị đƣợc kiểm tra 

- Báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác CCHC của đơn vị theo 

theo đề cương, trong đó nêu rõ tình hình khắc phục những hạn chế yếu kém 

trong đợt kiểm tra năm 2020; gửi báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) 



 

 

 

 

trước khi Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra (có thông báo thời gian và nội dung 

kiểm tra riêng). 

- Phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội 

dung kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, 

tài liệu đã cung cấp. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra. 

 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chínhnăm 2021, 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- CVP, các PVP; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Thành viên Đoàn kiểm tra; 
- Các đơn vị được kiểm tra; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, CVTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nay Kiên 
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