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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm
2021 theo tinh thần chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam,
Sở Nội vụ và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện
Thăng Bình, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí cải cách
hành chính năm 2021, UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra với các nội dung
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đánh giá chính xác, thực chất kết quả tổ chức triển khai thực hiện và có giải
pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các
nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, tại các Phòng ban thuộc UBND huyện
và UBND các xã, thị trấn.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, tạo sự chuyển
biến tích cực về kỷ luật, kỷ cương, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công
tác cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
Công tác kiểm tra cần bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch cải
cách hành chính của các cấp trên điều kiện triển khai thực tế của các Phòng ban
và địa phương.
Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá khách quan, trung thực, hiệu quả, tránh
khoa trương, hình thức.
Các Phòng ban và địa phương đảm bảo công tác chuẩn bị, phân công trách
nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, phối hợp với Đoàn Kiểm tra trong
việc kiểm tra, đánh giá.
II. NỘI DUNG
1. Đối với các Phòng ban thuộc UBND huyện
Kiểm tra công tác triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách
hành chính được giao theo kế hoạch của UBND huyện.
2. Đối với UBND các xã, thị trấn
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng
địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Quyết định số 3573/QĐ-

UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành
quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của
các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, CÁCH THỨC KIỂM TRA
1. Đối tượng
Các Phòng ban thuộc UBND huyện.
Ủy ban nhân dân 22 xã, thị trấn.
2. Thời gian
Dự kiến tổ chức kiểm tra trong quý III/2021 (Lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông
báo sau)
3. Cách thức kiểm tra
UBND huyện ban hành kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra, thông báo thời
gian kiểm tra, đề cương báo cáo và các nội dung cần thiết phục vụ kiểm tra.
Đoàn Kiểm tra trực tiếp làm việc với các Phòng ban, địa phương, nghe các
Phòng ban, địa phương được kiểm tra báo cáo, sau đó kiểm tra thực tế tài liệu, hồ
sơ theo các lĩnh vực cụ thể. Cuối buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra nhận xét chung về
ưu điểm, tồn tại, hạn chế cần khắc phục và tiếp nhận những ý kiến đề xuất, lập
Biên bản kiểm tra đối với từng Phòng ban, địa phương.
Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch
UBND huyện để ban hành thông báo kết luận kiểm tra.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn Kiểm tra.
Hướng dẫn đề cương kiểm tra để các Phòng ban, địa phương thực hiện việc
tự kiểm tra trong nội bộ và xây dựng báo cáo.
Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo việc triển khai
thực hiện Kế hoạch này
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu kinh phí để phục vụ việc
kiểm tra.
3. Thủ trưởng các Phòng ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
Thực hiện việc tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn
vị, địa phương mình. Đồng thời xây dựng báo cáo gửi về Đoàn kiểm tra theo đề
cương và thời gian yêu cầu.
Phân công cán bộ, công chức phụ trách các công việc liên quan đến nội
dung kiểm tra, phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu, tạo điều
kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.
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4. Đối với Đoàn kiểm tra
Kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật,
đảm bảo chất lượng, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động của các cơ
quan, đơn vị, địa phương.
Báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu kết luận cuộc kiểm tra cho Ủy ban
nhân dân huyện sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
của Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam (B/c);
- Sở Nội vụ (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng ban liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao

3

