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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. 
 
 

Để đảm bảo công tác cải cách hành chính năm 2022 được thực hiện đúng Kế 

hoạch đã đề ra. Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác  cải cách hành 

chính của Ban Dân tộc; việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về 

công tác cải cách hành chính. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, hành 

chính của người đứng đầu, đội ngũ công chức trong thực hiện công tác cải cách 

hành chính. 

- Việc kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan; có sự phối hơp chặt chẽ 

giữa các phòng thuộc Ban để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện, có trọng 

tâm, trọng điểm trong kiểm tra. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung 

1.1. Thực hiện cải cách về thể chế: 

- Công tác tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL (chủ trì 

xây dựng văn bản QPPL, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL). 

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế của cơ quan. 

1.2. Cải cách thủ tục hành chính: Tình hình giải quyết thủ tục hành chính. 

1.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 

- Thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy; 

phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân tộc. Việc đánh giá, 

xếp loại công chức, người lao động và cơ quan, tổ chức định kỳ hàng năm.  

- Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, CCVC theo 

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai.  

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm và xác định số lượng 

người làm việc trong cơ quan. Việc thực hiện xây dựng kế hoạch biên chế công 

chức hàng năm theo quy định. Việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, biên 

chế sự nghiệp.  
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1.4. Cải cách chế độ công vụ: Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công chức và 

người lao động theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng 

việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu; Tiếp tục đổi mới phương pháp, quy 

trình đánh giá phân loại công chức và người lao động. 

1.5. Cải cách tài chính công: Việc ban hành quy chế chi tiêu, quản lý tài 

chính, tài sản; việc tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính của Ban Dân tộc.  

1.6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 

- Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (các phần mềm xử lý công việc). 

- Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 

- 2015 tại các phòng. 

2. Thời hiệu kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 đến 30/5/2022. 

3. Thời gian thực hiện kiểm tra: Tháng 6/2022. 

4. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Ban. 

- Lãnh đạo Văn phòng và các phòng thuộc Ban. 

5. Đối tượng kiểm tra 

- Văn phòng Ban; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Văn phòng Ban tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kiểm tra và 

xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra với Lãnh đạo Ban. 

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban chuẩn bị các nội dung và phối hợp thực 

hiện việc kiểm tra theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

năm 2022 của Ban Dân tộc./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng thuộc Ban;  
- Lưu: VT, CCHC. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 
 

 
Nông Đức Ngọc 
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