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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra tình hình thực hiện 

công tác cải cách hành chính năm 2019 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện 
về cải cách hành chính (CCHC) huyện Tràng Định năm 2019; để kịp thời nắm 
tình hình, kết quả triển khai thực hiện tại các cơ quan chuyên môn, UBND các 
xã, thị trấn, UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công 
tác CCHC năm 2019, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

Đánh giá thực chất việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến 
công tác CCHC tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND các 
xã, thị trấn; 

Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, 
chủ quan ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC của đơn vị; 
từ đó có định hướng chỉ đạo, hướng dẫn, đốn đốc triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu: 

Hoạt động kiểm tra được thực hiện khách quan, nghiêm túc, thực chất, 
đúng thực trạng công tác triển khai, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác CCHC tại các cơ quan 
chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; 

 - Cải cách thể chế; 

 - Cải cách thủ tục hành chính; 

 - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 

 - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; 

 - Cải cách tài chính công; 

 - Hiện đại hóa hành chính. 

(Theo Đề cương báo cáo gửi kèm) 

Số liệu báo cáo được tính từ 01/01/2019 đến ngày 31/7/2019. 
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III. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

1. Đoàn kiểm tra 

 - Lãnh đạo UBND huyện là Trưởng ban, hoặc phó Trưởng ban chỉ đạo 
CCHC huyện – Trưởng đoàn; 

 - Lãnh đạo phòng Nội vụ - Phó trưởng đoàn; 

 - Lãnh đạo phòng Tư pháp – Thành viên; 

- Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch – Thành viên; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện – Thành viên; 

 - Chuyên viên phụ trách CCHC của phòng Nội vụ – Thành viên, thư ký. 

 2. Đơn vị được kiểm tra 

- Mời đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã; 

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị/ UBND xã; 

- Công chức phụ trách CCHC, công chức phụ trách kế toán và các công 
chức liên quan đến nội dung kiểm tra (đối với các phòng chuyên môn); 

- Công chức phụ trách CCHC, công chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả, các công chức phụ trách Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Tư 
pháp - Hộ tịch và các công chức liên quan đến nội dung kiểm tra (đối với các xã). 

 IV. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA 

Kiểm tra trực tiếp và kiểm tra qua báo cáo đối với các Phòng chuyên môn, 
UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cụ thể: 

 1. Kiểm tra trực tiếp 

STT 
Ngày, 

tháng, năm 
Thời gian Đơn vị được kiểm tra 

1 26/8/2019 
Sáng từ 08h00 đến 11h30 UBND xã Kháng Chiến 

Chiều từ 14h00 đến 17h00 UBND xã Hùng Việt 

2 27/8/2019 
Sáng từ 08h00 đến 11h30 UBND xã Quốc Khánh 

Chiều từ 14h00 đến 17h00 UBND xã Đội Cấn 

3 30/8/2019 
Sáng từ 08h00 đến 11h30 UBND thị trấn Thất Khê 

Chiều từ 14h00 đến 17h00 Phòng Nông nghiệp và PTNT 

2. Kiểm tra qua báo cáo: 

Kiểm tra qua báo cáo đối với các đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh, 
Xã hội - Dân tộc; UBND các xã: Tân Tiến, Tân Yên, Tân Minh, Trung Thành, 
Kim Đồng. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. 

2. Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra bố trí theo đúng thành phần và 
thời gian quy định. 

3. Văn phòng HĐND & UBND huyện bố trí phương tiện phục vụ cho 
hoạt động của Đoàn kiểm tra. 

4. Các đơn vị được kiểm tra: 

a) Đơn vị được kiểm tra trực tiếp 

Chủ động xây dựng báo cáo theo đề cương gửi về UBND huyện (qua 
phòng Nội vụ) trước ngày 22/8/2019, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan 
và địa điểm làm việc để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 

b) Đơn vị được kiểm tra qua báo cáo 

Chủ động xây dựng báo cáo theo đề cương gửi về UBND huyện (qua 
phòng Nội vụ) trước ngày 22/8/2019. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có 
vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ, số 
điện thoại 0205.3885.955) để cùng phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, Phó Văn phòng HĐND & UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, PNV (04). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

 
Lý Văn Lâm 
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