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 HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 Số: 16/KH-UBND           Hàm Tân, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

 

  KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính  

trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2021 
 

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND 

huyện Hàm Tân về phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. UBND 

huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách 

hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

a) Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả triển khai 

thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; việc triển 

khai thực hiện các quyết định của UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành, 

cải cách thủ tục hành chính, qua đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo. 

 b) Kịp thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo trong công tác cải 

cách hành chính để triển khai nhân rộng; đồng thời kịp thời phát hiện những tồn 

tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để có hướng khắc phục, 

tháo gỡ kịp thời. 

c) Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu:  

a) Việc kiểm tra bảo đảm tính chính xác, khách quan, không gây trở ngại 

đến các hoạt động của đơn vị được kiểm tra.  

b) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương để 

đảm bảo việc kiểm tra mang tính toàn diện, đồng thời bảo đảm có trọng tâm, 

trọng điểm; tránh trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA: 

1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 

13/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về ban hành Kế hoạch Cải cách hành 

chính năm 2021 của huyện. 

2. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ 

cải cải hành chính năm 2021 theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 

13/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về ban hành kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2021 của huyện. 
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3. Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các địa phương. 

(Có đề cương báo cáo cụ thể kèm theo) 

III. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA: 

1. Làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung 

có liên quan được kiểm tra. 

2. Kiểm tra thực tế hồ sơ, tài liệu có liên quan về thực hiện của đơn vị, địa 

phương. 

3. Trao đổi, thảo luận những vấn đề qua kiểm tra. 

4. Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra. 

IV. THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC KIỂM TRA:  

1. Thời gian kiểm tra: 

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ tháng 7 năm 2021 và kết thúc trước ngày 

22/8/2021. 

(Thời gian kiểm tra cụ thể sẽ có thông báo sau). 

2. Đối tƣợng đƣợc kiểm tra:  

- Phòng Văn hóa - Thông tin. 

- UBND các xã, thị trấn: Tân Đức, Tân Phúc, Tân Nghĩa, Sông Phan, Tân 

Hà, Tân Xuân, Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải. 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng còn lại: Tự kiểm tra theo các 

nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 

ngày 05/8/2021.  

V. THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA: 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: 

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND làm trưởng đoàn; 

- Đồng chí Phó Phòng Nội vụ làm phó trưởng đoàn; 

- Thành viên gồm có: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND (phụ trách 

kiểm soát thủ tục hành chính); Chuyên viên Phòng Nội vụ - làm thư ký; Chuyên 

viên Phòng TN&MT. 

(UBND huyện sẽ Thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 

trong tháng 4/2021). 

2. Địa điểm kiểm tra:  

Tại Phòng VHTT và UBND các xã, thị trấn. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện nội dung kế hoạch đảm bảo nội dung, yêu cầu và thời 

gian quy định. Đồng thời chủ động chuẩn bị nội dung để làm việc với Đoàn 

kiểm tra thực hiện cải cách hành chính của huyện và gửi báo cáo phục vụ kiểm 
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tra CCHC của cơ quan, địa phương cho đoàn kiểm tra trước 5 ngày được kiểm 

theo thông báo thời gian kiểm tra cụ thể. 

2. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện 

theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Đồng thời, tham mưu 

UBND Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và thông báo thời gian kiểm tra cải 

cách hành chính năm 2021 cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra theo kế hoạch, sau khi kết thúc 

đợt kiểm tra trong vòng 15 ngày phải tham mưu UBND huyện ban hành thông 

báo kết quả kiểm tra đối với cơ quan, địa phương được kiểm tra theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021 

trên địa bàn huyện Hàm Tân. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo 

cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH  
- Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Các đơn vị được kiểm tra; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (Ng-30b). Văn Quý Ngọc 
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