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 HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

  Số: 19/KH-UBND           Hàm Tân, ngày 16 tháng 02 năm 2022 

 

  KẾ HOẠCH 
Kiểm tra, tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính  

trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện 

Hàm Tân về cải cách hành chính năm 2022 huyện Hàm Tân; Kế hoạch số 148/KH-

UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Hàm Tân về thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Hàm Tân. UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

tự kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: 

1. Mục tiêu: 

a) Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2022, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực 

quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc triển khai thực hiện các kế hoạch của 

UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, từ đó có 

biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong 

thời gian tiếp theo. 

 b) Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng; kịp 

thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, những khó khăn hoặc vi phạm 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; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, địa 

phương để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. 

c) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành 

chính 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. 

 c) Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra cải cách hành chính với việc kiểm tra 

tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện giao. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA: 
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1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

20/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện về ban hành kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2022 của huyện. 

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

cải hành chính theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về cải cách hành chính năm 2022 của huyện; Kế hoạch số 148/KH-

UBND ngày 07/9/2021 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR 

Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Hàm Tân. 

(Có Đề cương hướng dẫn các nội dung cụ thể kèm theo) 

III. PHƯƠNG 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, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC KIỂM TRA, TỰ 

KIỂM TRA:  

1. Thời gian, đơn vị, địa phương được kiểm tra:  

Dự kiến trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022: UBND 

huyện sẽ tiến hành kiểm tra Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện; Bộ phận Một 

cửa huyện và UBND 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

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

2. Thời gian, đơn vị tự kiểm tra:  

- Định kỳ 6 tháng và cuối năm các phòng, ban, đơn vị còn lại thuộc UBND 

huyện tiến hành tự kiểm tra theo các nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/6/2022 và 05/11/2022.  

V. THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA: 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: 

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Trưởng đoàn; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phó trưởng đoàn; 

- Thành viên đoàn kiểm tra gồm có: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 

huyện, Chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Chuyên viên Phòng Tư 

pháp huyện và Chuyên viên Phòng Nội vụ. 

UBND huyện sẽ ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành 

chính năm 2022 sau. 

2. Địa điểm kiểm tra:  
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Do các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được kiểm tra bố trí, đảm 

bảo. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

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

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này và thường xuyên báo 

cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) đúng 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 huyện khi có yêu cầu kiểm tra. 

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 ở các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn; tham mưu UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy và Sở Nội 

vụ. Đồng thời, tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và 

Thông báo lịch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 cụ thể đối với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện căn 

cứ Kế hoạch này và Thông báo lịch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 của 

huyện, bố trí, cử người tham gia Đoàn kiểm tra CCHC của huyện để thực hiện việc 

kiểm tra các nhiệm vụ cải cách hành chính do cơ quan mình phụ trách. Tránh trường 

hợp từng cơ quan có kế hoạch tổ chức kiểm tra riêng gây chồng chéo trong công tác 

kiểm tra và mất thời gian đối với đối tượng được kiểm tra. 

VII. KINH PHÍ: 

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra được lấy từ nguồn chi công việc năm 

2022 của các cơ quan, đơn vị; cơ quan chủ trì kiểm tra chi trả kinh phí trong việc bố 

trí phương tiện đi lại để phục vụ công tác kiểm tra. Việc chi trả chế độ công tác phí 

và các khoản thanh toán khác (nếu có) cho công chức là thành viên tham gia Đoàn 

kiểm tra do cơ quan đó chi trả theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách 

hành chính năm 2022 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; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (Ng-30b). Văn Quý Ngọc 



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị 

thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2022  
(Kèm theo Kế hoạch số: 19/KH-UBND  ngày 16/02/2022 của UBND huyện) 

         

 I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC): 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương (tên văn bản, số, ngày, 

tháng ban hành văn bản); 

2. Công tác tuyên truyền CCHC (nội dung, số lượt, hình thức tuyên truyền cụ 

thể, số lượt người được tuyên truyền…?) 

II. Kết quả thực hiện:  

1. Cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ CBCC-

VC: 

- Biên chế được giao? Biên chế hiện có? Số lượng CBCC còn thiếu? 

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả theo hướng hiện đại ở địa phương 

- Việc chấp hành Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị 

định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Pháp lệnh số 

34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Kết quả thực hiện việc giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ 

chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại đơn vị, địa phương (số liệu tính từ đầu năm 

đến thời điểm kiểm tra và tự kiểm tra).  

Trong đó, từng TTHC nêu rõ tổng số hồ sơ tiếp nhận; tổng số hồ sơ đã giải 

quyết (bao nhiêu hồ sơ giải quyết trước hẹn? bao nhiêu hồ sơ đúng hẹn? bao nhiêu 

hồ sơ trễ hẹn? nêu rõ lý do trễ hẹn); tổng số hồ sơ không giải quyết (nêu rõ lý do)  

- Thực hiện các hình thức công khai thủ tục hành chính. 

- Việc rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên 

quan đến các quy định về thủ tục hành chính. 

- Tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tình hình thực hiện cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một 

cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. 
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- Tình hình triển khai cung cấp và kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ 

công trực tuyến, việc tổ chức triển khai mô hình thí điểm nộp hồ sơ dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. 

- Thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối 

với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

- Tình hình bố trí, phát huy năng lực của đội ngũ công chức làm đầu mối 

kiểm soát thủ tục hành chính và công chức Bộ phận Một cửa. 

3. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 

3.1 Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương (sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa 

điện tử, một cửa điện tử liên thông, dịch vụ công, trang thông tin điện tử, chữ ký số, 

trong hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước...).  

3.2 Việc xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

4. Công tác triển khai và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế qua chấm 

điểm CCHC của huyện, xã, chỉ số PAR Index, PAPI của tỉnh theo công văn chỉ đạo 

của huyện. 

5. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra CCHC năm 2022. Việc chỉ đạo chấn 

chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra CCHC ở đơn vị, địa 

phương trong năm 2021. 

6. Kế quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 148/KH-

UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Hàm Tân về thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Hàm Tân. 

III. Đánh giá chung: 

1. Ưu điểm. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

4.  Một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. 

IV. Nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian đến:                                                                                                  

V. Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 
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