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            Bắc Kạn, ngày      tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc 

Kạn giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 

2020 của tỉnh Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 402/TTr-SNV ngày 24 tháng 12 

năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác cải 

cách hành chính năm 2020. 

Điều 2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ 

trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

 Gửi bản giấy: 

- Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (biết) 

Gửi bản điện tử: 
- TT. Tỉnh ủy  

- TT. HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 2 và 3 (t/h); 

- Lưu: VT, NCPC (Vân).                                                                                 
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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020       
(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, yếu 

kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, để tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc 

phục kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh. 

Làm cơ sở thẩm định, đánh giá Chỉ số CCHC năm 2020 của các đơn vị, địa 

phương. 

2. Yêu cầu 

Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực, tuân thủ theo quy định của 

pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; không gây trở ngại đến hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.  

Cơ quan, đơn vị được kiểm tra báo cáo đầy đủ, chính xác những kết quả đạt 

được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung 

CCHC, hoạt động tổ chức bộ máy và việc thực hiện các quy định về phân cấp quản 

lý của đơn vị. Sau mỗi cuộc kiểm tra Đoàn kiểm tra có thông báo kết luận rõ ràng. 

Những đơn vị được kiểm tra kết thúc năm (trước 31/12) phải có báo kết quả xử lý 

những vấn đề phát hiện qua kiểm tra gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, 

đơn vị theo Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành 

khác của UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền CCHC tại cơ quan, đơn vị. 

2. Ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan, đơn vị; công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật. 

3. Kết quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc giải quyết thủ 

tục hành chính (TTHC), ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của 

cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết 



quả; công khai TTHC; xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến TTHC. 

4. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy định về 

văn hoá công sở. 

5. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của 

các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

6. Công tác quản lý, sử dụng biên chế; nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ 

luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. 

7. Thực hiện các quy định về phân cấp theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-

CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ. 

8. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính của các cơ quan và các đơn vị sự nghiệp công lập. 

9. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà 

nước, trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, các phần mềm dùng chung. 

10. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ 

quan, đơn vị. 

11. Triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành 

chính công (PAPI). 

12. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng cán bộ, công chức gắn với công tác 

CCHC (thông qua Chỉ số CCHC). 

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN 

ĐOÀN KIỂM TRA  

1. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra theo kế hoạch (có thông báo trước, các đơn vị lập báo cáo theo 

các nội dung yêu cầu) và kiểm tra đột xuất (không thông báo trước). 

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện. 

- Kiểm tra thực tế.  

2. Đối tượng kiểm tra 

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (các đơn vị kiểm tra cụ thể 

sẽ có văn bản chi tiết gửi sau). 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-21-nq-cp-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-chinh-phu-uy-ban-nhan-dan-tinh-2016-306382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-21-nq-cp-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-chinh-phu-uy-ban-nhan-dan-tinh-2016-306382.aspx


3. Thành phần Đoàn kiểm tra 

Lãnh đạo và công chức các sở, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trực tiếp 

tham mưu thực hiện các lĩnh vực CCHC của tỉnh, gồm: Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền 

thông, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài…). 

4. Thời gian kiểm tra 

Từ Quý III đến Quý IV năm 2020 (đối với kiểm tra theo kế hoạch sẽ có thời 

gian cụ thể thông báo chi tiết gửi các cơ quan, đơn vị). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm 

tra và xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng cuộc kiểm tra. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra 

có thông báo kết luận kiểm tra gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh và đơn vị được kiểm tra; xử 

lý hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm của cá nhân, tập thể.  

2. Thành phần Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra theo đúng 

Kế hoạch này. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra có 

thông báo kết luận riêng thuộc lĩnh vực được phân công kiểm tra gửi Uỷ ban nhân 

dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) và đơn vị được kiểm tra; xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị biện 

pháp xử lý đối với các sai phạm của cá nhân, tập thể trong lĩnh vực kiểm tra theo 

thẩm quyền.  

3. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo 

bằng văn bản theo nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra; bố trí thành phần làm việc 

với Đoàn kiểm tra đúng quy định; tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt 

nhiệm vụ; kết thúc năm (trước 31/12) phải có báo kết quả xử lý những vấn đề phát 

hiện qua kiểm tra gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

4. Kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra: Từ nguồn kinh phí thực hiện công tác cải 

cách hành chính năm 2020 cấp cho Sở Nội vụ./.     
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