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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính 

 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam  
 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 về cải cách hành chính, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của các sở, 

ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn.  

- Phối hợp kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc 

phục, nâng cao chất lượng công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp 

phần nâng cao chất lượng CCHC của cả tỉnh. 

2. Yêu cầu 

  - Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan, tuân thủ đúng các quy định của pháp 

luật, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương được kiểm tra. 

- Việc đánh giá, kết luận phải phản ánh đúng thực tế khách quan đối với kết 

quả thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra. 

Những kết luận của Đoàn Kiểm tra phải được các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc thực hiện. Hồ sơ kiểm tra phải được lập đầy đủ, lưu trữ đúng quy định. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, tập 

trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch CCHC năm 2022 của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; 

2. Công tác cải cách thể chế; 

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông. 

4. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 

5. Cải cách chế độ công vụ, công chức; 
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6. Công tác cải cách tài chính công; 

7. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

- Các sở, ban, ngành; 

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

2. Thời gian kiểm tra 

Trong quý III năm 2022 (thời gian kiểm tra cụ thể do Đoàn Kiểm tra thông 

báo bằng văn bản). 

 IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân huyện 

Bình Lục, Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý. 

Cách thức tiến hành: 

- Các đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo theo Đề cương, Phụ lục gửi 

kèm theo Kế hoạch này và gửi cho Đoàn Kiểm tra (08 bộ) qua Sở Nội vụ, trước 

ngày kiểm tra 07 ngày. 

-  Tại các buổi làm việc theo lịch, Đoàn Kiểm tra nghe các đơn vị báo cáo về 

tình hình thực hiện công tác CCHC tại đơn vị và những đề xuất, kiến nghị. 

- Kiểm tra trực tiếp việc thực hiện công tác CCHC tại một số phòng, ban 

chuyên môn có liên quan của các sở, ban, ngành; kiểm tra trực tiếp tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và một số phòng, ban chuyên môn có 

liên quan. 

- Trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh 

qua kiểm tra. 

- Trưởng Đoàn Kiểm tra kết luận việc kiểm tra thực tế. 

2. Tự kiểm tra:  

- Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố không 

thuộc đối tượng được kiểm tra trực tiếp, chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành 

tự kiểm tra tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo Đề cương báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện công tác CCHC, Phụ lục (gửi kèm Kế hoạch này). Sau kiểm tra, triển 

khai khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn Kiểm tra của cơ quan, đơn vị, 

địa phương kết luận (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 

30/10/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Tự tổ chức kiểm tra công tác CCHC 

tại các cơ quan, đơn vị và tỷ lệ cơ quan, đơn vị kiểm tra phải đạt từ 40% trở lên. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Nội vụ 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

- Cử công chức tham gia Đoàn Kiểm tra công tác CCHC theo kế hoạch này; 

làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn Kiểm tra tổ chức kiểm tra tại 

các cơ quan, đơn vị (Mục IV, Điều 1) theo nội dung Kế hoạch. 

- Thông báo cho các thành viên Đoàn Kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra 

về nội dung, thời gian kiểm tra để đảm bảo cuộc kiểm tra đạt kết quả.  

 - Kết thúc kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm 

tra, thông báo kết quả kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát 

kết quả thực hiện các kết luận của Đoàn Kiểm tra để làm căn cứ xem xét trách 

nhiệm người đứng đầu và đánh giá, chấm điểm CCHC đối với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, 

Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ. 

Cử công chức tham gia Đoàn Kiểm tra công tác CCHC theo kế hoạch này. 

 3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra  

- Xây dựng báo cáo theo Đề cương hướng dẫn và gửi về Sở Nội vụ trước 07 

ngày tính đến thời điểm kiểm tra. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp với Đoàn Kiểm tra khi thực 

hiện kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thông báo cho các đơn vị trực thuộc được kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn 

Kiểm tra. 

- Triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn Kiểm tra kết luận 

và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn Kiểm tra trước ngày 30/9/2022. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: LĐVP, NC, KSTTHC; 

- Lưu: VT, NC(T). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

                                                                                       Trương Quốc Huy 
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