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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối 

với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện năm 2021 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện Bảo 

Yên về Cải cách hành chính huyện Bảo Yên năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện 

xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế 

độ công vụ, công chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện năm 2021 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2021; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, 

chấn chỉnh, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC, 

cải cách chế độ công vụ và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức chế độ làm việc, kỷ 

cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh 

thân trách nhiệm trong hoạt động công vụ.  

- Qua kiểm tra đánh giá mức độ và hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp 

nhận và giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông của các cơ quan, đơn vị; niêm yết, công khai TTHC; triển khai thực hiện 

việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC. Đánh giá việc rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. 

- Đánh giá việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), 

tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đánh giá việc triển 

khai công tác CCHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu, 

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra 

của cơ quan, đơn vị. 

- Chuẩn bị các nội dung kiểm tra theo kế hoạch, bố trí lãnh đạo, công chức 

chuyên môn có liên quan làm việc với đoàn kiểm tra. 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra sắp xếp công việc chuyên môn tham gia theo 

đúng lịch, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác cải cách hành chính: 

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

 Việc ban hành và thực hiện các văn bản chỉ đạo, triển khai tại các đơn vị về 

công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông (ban hành văn bản chỉ đạo: Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát 

TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, phòng chống tham nhũng; quy chế làm việc, 

phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức; chế độ thông tin báo cáo…). 

1.2. Cải cách thể chế: 

- Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; việc triển khai thực hiện và 

thi hành văn bản QPPL do các cấp ban hành. 

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

- Công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

1.3. Cải cách thủ tục hành chính: Công tác kiểm soát TTHC; cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên thông: 

a) Thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC 

Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện kiểm soát TTHC (việc rà soát 

thường xuyên và cập nhật công khai niêm yết các TTHC), việc bố trí công chức 

đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC.  

- Tính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, 

sử dụng trong việc niêm yết các thủ tục hành chính theo Quyết định công bố thủ 

tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận 

và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và Chương III  Thông tư 

02/2017/TT-VPCP. 

- Việc thực hiện trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức 

được phân công thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 

18 và Điều 20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

- Việc rà soát, đánh giá TTHC theo quy định tại Chương V Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và Chương V Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP. 

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy 

định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Chương 

VI Thông tư 02/2017/TT-VPCP. 

- Kiểm tra, đánh giá đầy đủ, kịp thời, chính xác việc thực hiện chế độ thông 

tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của tổ chức, cá nhân 

được kiểm tra theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa 

đổi, bổ sung và Chương VIII Thông tư 02/2017/TT-VPCP. 

- Việc lấy phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến tổ chức, cá nhân khi tham gia thực 

hiện thủ tục hành chính. 
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- Việc công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín hoặc thư điện tử, số điện 

thoại chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. 

- Việc công khai phí, lệ phí (bảng kê những thủ tục hành chính giao dịch 

thường xuyên có phí, lệ phí).  

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC): Việc phân công lãnh đạo, công chức trực 

tiếp thực hiện các hoạt động tại Bộ phận một cửa (BPMC); quy trình, nguyên tắc 

thực hiện nhiệm vụ tại BPMC như: việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính, việc cập 

nhật hồ sơ TTHC tiếp nhận, trả kết quả trên phần mềm igate (phần mềm dịch vụ 

hành chính công); thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ 

kiểm soát TTHC, cán bộ làm việc tại BPMC... những vướng mắc, khó khăn trong 

quá trình triển khai thực hiện (nếu có). 

1.4. Cải cách tổ chức bộ máy: 

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy: Việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; 

sắp sếp các tổ, bộ phận; tinh giản biên chế;  

- Việc sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; 

- Việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

- Việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị. 

1.5. Cải cách chế độ công vụ: 

- Việc xây dựng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; 

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức; mức độ đạt chuẩn cán bộ, công 

chức (thống kê số lượng, trình độ đào tạo, đang học chuyên môn, chính trị…); 

- Việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã thực hiện và 

đăng ký thực hiện); 

- Công tác đánh giá, cán bộ, công chức, viên chức; 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

- Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; 

- Việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện đạo đức 

công vụ. 

1.6. Cải cách tài chính công: 

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và chế độ công 

khai tài chính, quản lý sử dụng tài sản theo quy định. 

- Việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản 

lý, sử dụng tài sản. 

- Lập, phân bổ và thực hiện kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (15%) theo 

quy định. 
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1.7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị;  

- Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản và xử lý trên phần mềm Hệ thống 

quản lý văn bản điều hành (ioffice) từ cán bộ, công chức, viên chức bộ phận 

chuyên môn đến lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp, lãnh đạo cấp trên phê duyệt và 

ngược lại; ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc. 

- Sử dụng phần mềm igate tại bộ phận một cửa và các đơn vị, bộ phận liên 

quan; sử dụng thư điện tử xxx@laocai.gov.vn trong trao đổi công việc… 

- Việc bố trí trang thiết bị cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị (số lượng, chất 

lượng máy tính, máy in, máy photocopy, máy scan…); cơ sở vật chất “Bộ phận 

một cửa” huyện và xã. 

- Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001tại các cơ 

quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn. 

2. Kiểm tra công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn  chỉnh 

kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ: 

- Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, quán triệt, phổ 

biến các quy định và nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật Phòng, chống tác 

hại của rượu, bia; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, 

viên chức nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg  ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 

của Chủ tịch  Ủy  ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 

- Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, văn hóa công sở; 

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ 

chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ 

chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

- Tình hình quản lý và sử dụng biên chế tại các cơ quan, đơn vị; việc ký hợp 

đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân của các 

cơ quan, đơn vị; 

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức; 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức 

không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Luật 

mailto:xxx@laocai.gov.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-26-ct-ttg-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap-2016-321231.aspx
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Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định có liên quan chấp hành thời 

gian, giờ giấc làm việc; việc giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; 

việc đeo thẻ ngành, thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc; việc sử 

dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ chưa của 

ngày làm việc, ngày trực. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi kiểm tra 

Kiểm tra các nội dung triển khai thực hiện công tác CCHC, chế độ công vụ, 

công chức, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra. 

2. Đối tượng kiểm tra 

 - Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 

huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, 

đơn vị nhà nước thuộc huyện Bảo Yên. 

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Kiểm tra đột xuất: Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn toàn huyện. Mỗi đoàn kiểm tra tối thiểu 01 cơ quan, đơn vị/tháng. 

2. Kiểm tra định kỳ: 

2.1. Cơ quan được kiểm tra: 

- Cấp huyện: Kiểm tra 03 cơ quan chuyên môn: Phòng Dân tộc, Thanh tra 

huyện, Phòng nông nghiệp và PTNT. Kiểm tra 03 đơn vị sự nghiệp huyện: TT Văn 

hóa, Thể thao - Truyền thông; TT GDNN&GDTX huyện; TT Dịch vụ nông nghiệp 

huyện. 

- Cấp xã: Kiểm tra 06 đơn vị gồm: Bảo Hà, Điện Quan, Kim Sơn, Yên Sơn, 

Nghĩa Đô, Tân Dương. 

2.2. Thời gian kiểm tra: Trong Quý II, III/2021 (có thông báo về thời gian 

cụ thể sau). 

V. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

Thành lập 02 đoàn kiểm tra định kỳ, 03 đoàn kiểm tra đột xuất; thành phần 

mỗi đoàn kiểm tra bao gồm: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện và một số cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; chế độ 

công vụ, công chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

(Danh sách cụ thể các đoàn kiểm tra theo biểu kèm theo) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các đoàn kiểm tra (Theo kế hoạch đã phân công) 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ thông báo cho các đơn vị được kiểm 

tra trước tối thiểu 03 ngày làm việc. 

- Lên kế hoạch kiểm tra đột xuất thông báo cho các thành viên trong đoàn 

kiểm tra theo quy định. 
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2. Các cơ quan tham gia đoàn kiểm tra 

2.1. Phòng Nội vụ huyện 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra; báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện công tác CCHC; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

và chấn  chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. 

- Chủ trì kiểm tra các nhiệm vụ CCHC: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách 

hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001: 2015. 

- Kiểm tra công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn  chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng mẫu biên bản kiểm 

tra theo kế hoạch. 

2.2. Phòng Tư pháp huyện 

- Chủ trì kiểm tra nhiệm vụ CCHC: Cải cách thể chế, triển khai, thực thi văn 

bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản QPPL (nếu có) và những nội dung khác 

liên quan. 

- Phối hợp kiểm tra việc kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ đối với cán bộ, 

công chức. 

2.3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ trì kiểm tra nhiệm vụ CCHC: Xây dựng và phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số; việc ứng dụng công nghệ thông tin (việc sử dụng phần 

mềm trong giải quyết công việc; việc bố trí cơ sở vật chất phương tiện phục vụ 

công tác: số lượng máy tính, máy in, máy photocoppy, ...). 

- Phối hợp kiểm tra việc kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. 

2.4. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chủ trì kiểm tra nhiệm vụ CCHC: Cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát 

thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và những nội dung khác 

liên quan. 

- Phối hợp kiểm tra việc kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ đối với cán bộ, 

công chức. 

2.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì kiểm tra nhiệm vụ CCHC: Công tác cải cách tài chính công và 

những nội dung liên quan. 

- Phối hợp kiểm tra việc kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ đối với cán bộ, 

công chức. 

2.6. Phòng Lao động TB-XH huyện 

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra cải cách thủ tục 

hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính và những nội dung khác có liên quan. 
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7. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện 

- Chủ động tổ chức tự kiểm tra theo nội dụng kế hoach của huyện; kịp thời 

động viên, khuyến khích những cá nhân tổ bộ phận làm tốt đồng thời chấn trỉnh 

những hành vi vi phạm theo quy định. 

- Chuẩn bị các nội dung báo cáo theo kế hoạch kiểm tra (mẫu báo cáo gửi 

kèm). 

- Phối hợp với đoàn kiểm tra cung cấp hồ sơ, văn bản có liên quan khi đoàn 

đến kiểm tra và khi đoàn kiểm tra yêu cầu. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 

- TT. Huyện ủy; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

-  Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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