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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính  

và kiểm soát thủ tục hành chính phường Ninh Hà năm 2021 
  

 

Căn cứ Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND phường Ninh 

Hà về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Căn cứ Quyết định số 

562/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành Kế hoạch 

kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. 

UBND phường Ninh Hà xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính 

và kiểm soát thủ tục hành chính phường Ninh Hà năm 2021 như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành 

chính (CCHC) phục vụ Nhân dân. 

- Đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, 

kiểm soát thủ tục hành chính; phát huy những mặt tích cực; chỉ ra những mặt còn 

hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh.  

- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoặc kiến nghị cấp có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực 

hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của địa 

phương. 

 - Thông qua kết quả kiểm tra, rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong 

chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong thời 

gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, thực chất theo đúng nội 

dung của Kế hoạch.  

- Đề cao trách nhiệm, ý thức tự kiểm tra của từng cán bộ, công chức; gắn 

với trách nhiệm của người đứng đầu. Việc tự kiểm tra phải được thực hiện 

thường xuyên, liên tục, để tự phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế. 

- Đối với các hạn chế, vi phạm phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, 

bộ phận liên quan. 
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II.NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

 - UBND phường sẽ thành lập 01 tổ kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 

công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo nội dung Kế 

hoạch. 

 - Đối tượng kiểm tra: Công chức các ngành, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả. 

 2. Nội dung kiểm tra 

 - Việc triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao tại Kế hoạch cải cách 

hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính phường năm 2021. 

- Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính. 

- Việc chấp hành giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, 

công chức. 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trách nhiệm của cán bộ công chức 

tham gia vào quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa 

điện tử. 

 - Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. 

 3. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

- Thời gian: Dự kiến tháng 9/2021 

- Địa điểm: Phòng họp UBND phường 

4. Phương pháp kiểm tra 

- Cá nhân được kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện trên các nội dung 

kiểm tra và cung cấp các tài liệu, số liệu cho Tổ kiểm tra. 

- Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra một số hồ sơ (hồ sơ trên phần mềm và hồ 

sơ lưu để đối chiếu) và các tài liệu, số liệu, báo cáo có liên quan để phục vụ 

đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tổ kiểm tra kết luận sơ bộ tại buổi làm việc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Công chức Văn phòng - thống kê phụ trách công tác cải cách hành chính 

tham mưu Chủ tịch UBND phường thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách, tổ chức 

kiểm tra. Kết thúc kiểm tra, chủ trì tổng hợp, báo cáo UBND phường kết quả và 

thông báo kết quả kiểm tra đến cá nhân, bộ phận được kiểm tra. 

2. Công chức các ngành, Bộ phận TN và TKQ liên quan thực hiện việc kiểm 

tra theo đúng nội dung Kế hoạch.  
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Trên đây là nội dung Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và 

kiểm soát thủ tục hành chính phường Ninh Hà năm 2021. Để công tác kiểm tra có 

hiệu quả, chất lượng, nghiêm túc yêu cầu các ngành được kiểm tra chuẩn bị báo 

cáo, hồ sơ đầy đủ để kiểm tra thực tế./. 

  

      Nơi nhận: (VBĐT) 
     - TT. Đảng ủy, TT.HĐND phường;  

     - Bộ phận TN và TKQ; 

     - Các ngành thuộc UBND phường;  

     - Lưu: VT, HT.                                                                                                          

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Chính 
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