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KẾ HOẠCH 

Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND xã 

Ninh Phước về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022;  

 

 UBND xã Ninh Phước xây dựng Kế hoạch về việc kiểm tra công tác cải cách 

hành chính năm 2022, cụ thể như sau:  

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2022; việc thực hiện các quy định, chỉ đạo của cấp trên và UBND xã về cải 

cách hành chính; 

- Nhằm đánh giá thực tế và từng bước hoàn thiện việc thực hiện công tác cải 

cách hành chính. Đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm trong thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo 

công tác cải cách hành chính; đồng thời rút ra phương hướng, giải pháp nhằm tiếp 

tục thực hiện cải cách hành chính trong thời gian tới tốt hơn; 

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có liên quan tạo 

điều kiện thuận lợi để thực hiện việc tự kiểm tra đạt hiệu quả cao. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung kiểm tra 

  - Việc triển khai thực hiện các văn bản về cải cách hành chính trên 7 nội 

dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một 

cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng 

cao đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách hành chính nhà nước, xây dựng và nâng 

cao đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành 

chính. 

- Về thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC và phối hợp trong giải quyết 

TTHC, kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh và kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ 

tục hành chính. 
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2. Đối tượng kiểm tra 

Đối tượng kiểm tra  

Kiểm tra các bộ phận chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính, cụ 

thể: Lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch; Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội. 

3. Thành phần và thời gian kiểm tra   

a) Thành phần Tổ kiểm tra 

- Ông: Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng. 

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang, Công chức Văn phòng – Thống kê – Thành 

viên; 

b) Thời gian: Trong tháng 9/2022. 

c) Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 đến 31/8/2022. 

III. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA 

-Việc tổ chức thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo, triển khai công tác cải 

cách hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết; 

-Kiểm tra thực tế hồ sơ, tài liệu, số liệu giải quyết thủ tục hành chính; 

-Trao đổi, thảo luận các vấn đề chưa rõ; 

-Phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế và đưa ra giải pháp thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Công chức Văn Phòng – thống kê phụ trách công tác cải cách hành chính 

và kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND xã thực hiện việc 

hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra. 

 - Các cán bộ, công chức có liên quan thực hiện việc kiểm tra theo đúng nội 

dung kế hoạch. 
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Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; đề 

nghị các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có liên quan thực 

hiện tốt kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Phòng Nội vụ thị xã (b/c); 
- Đảng ủy xã, HĐND xã ( b/c); 
- CT, PCT. UBND xã; 
- Lưu: VT, TTr. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hoàng 
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