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KẾ HOẠCH
Về việc tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 690/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân phường Tân Quy Đông về cải cách hành chính phường Tân Quy
Đông năm 2021, Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch tự kiểm tra cải
cách hành chính năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý hành chính nhà nước; đánh giá đúng công tác chỉ đạo và tổ chức
thực hiện các nội dung của CCHC năm 2021; chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém
và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.
2. Yêu cầu
- Công chức phụ trách công tác CCHC tham mưu thành lập đoàn kiểm tra,
kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách
hành chính của cán bộ, công chức.
- Trong thời gian kiểm tra không làm ảnh hưởng đến việc phục vụ tổ
chức, công dân.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC KIỂM TRA
1. Đối với công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách kiểm soát thủ tục
hành chính): Kiểm tra việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hệ thống, cập
nhật, rà soát các quy định mới của pháp luật quy định về thủ tục hành chính, kết
quả tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính.
2. Đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch: Kiểm tra công tác chứng thực,
hộ tịch, hòa giải cơ sở.
3. Đối với công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách cải cách thủ tục
hành chính, một cửa): Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ,
công chức trong giải quyết hồ sơ, công việc của người dân, hiệu quả sử dụng
thời gian làm việc của cán bộ, công chức. Việc thực hiện Nghị định
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số
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01/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 về hướng dẫn thi hành Nghị định
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.
4. Đối với công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách Nội vụ): Kiểm tra
tình hình tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân phường theo quy định pháp
luật, công tác sử dụng cán bộ, công chức, tuyển dụng cán bộ không chuyên trách
của cơ quan.
5. Đối với công chức Tài chính – Kế toán: Kiểm tra việc thực hiện cơ chế
tự chủ, tự chịu trách nhiệm vể biên chế và kinh phí quản lý hành chính.
6. Đối với công chức Địa chính – Xây dựng: Kiểm tra sổ sách, hồ sơ giải
quyết đất đai liên thông, quản lý đất công, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai
trên địa bàn phường.
7. Đối với công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách LĐTBXH: Kiểm tra sổ
sách, hồ sơ giải quyết chế độ người có công, bảo trợ xã hội.
8. Đối với cán bộ Văn thư – Lưu trữ: Kiểm tra mức độ sử dụng văn bản
điện tử và chữ ký số trong họat động của cơ quan.
9. Công tác khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở tất cả các lĩnh vực mà
Đoàn kiểm tra CCHC thành phố đã chỉ ra trong lần kiểm tra CCHC năm 2020.
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Hình thức
Ủy ban nhân dân phường giao cho Công chức Văn phòng – Thống kê phụ
trách công tác Cải cách hành chính chủ trì phối hợp với các công chức chuyên
môn khác tự kiểm tra, theo hình thức kiểm tra chéo lẫn nhau hoặc có thể lồng
ghép vào việc đánh giá nội bộ định kỳ của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của phường.
2. Thời gian kiểm tra
Tùy tình hình thực tế của cơ quan nhưng không chậm hơn 30 tháng 7 năm
2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao cho Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách công tác Cải
cách hành chính sắp xếp lịch kiểm tra và thông báo cho công chức chuyên môn
được kiểm tra biết, thực hiện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết
quả việc triển khai thực hiện kế hoạch này và gửi vể phòng Nội vụ thành phố.
2. Cán bộ, công chức ở các lĩnh vực chuyên môn thuộc UBND phường
cần thường xuyên tự kiểm tra công tác chuyên môn của mình dựa trên các thủ
tục hành chính và các văn bản quy định có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
Trên đây là kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính phường Tân Quy
Đông năm 2021./.
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Nơi nhận:
-Phòng Nội vụ;
-VP.HĐND/UBND TP;
-TT. ĐU/ HĐND phường;
-Ban Pháp chế HĐND phường;
-CT/PCT UBND phường;
-Các ban,ngành phường;
-Lưu:VT,s.
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