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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 

 
Căn cứ Kế hoạch số 1757/KH-STC, ngày 14/7/2022 của Sở Tài chính 

Ninh Bình về Cải cách hành chính năm 2023. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc; Sở Tài chính ban 

hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích  

- Giúp lãnh đạo Sở đánh giá đúng tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở đề ra trong năm 2023. Qua 

đó kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, đề ra giải pháp xử lý, khắc 

phục, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.  

- Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan Sở Tài chính và góp phần nâng cao điểm số, thứ hạng của Sở Tài chính 

trong đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, có 

trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; không làm ảnh hưởng đến hoạt động 

của các phòng, đơn vị thuộc Sở (là đối tượng kiểm tra).  

- Các phòng, đơn vị được kiểm tra bố trí, sắp xếp thời gian, địa điểm và 

phân công công chức, viên chức làm việc với Tổ kiểm tra đúng Kế hoạch.  

- Nội dung kiểm tra phải được thông báo trước cho đơn vị được kiểm tra. 

- Kết thúc đợt kiểm tra, Tổ kiểm tra phải có tổng hợp, báo cáo lãnh đạo 

Sở kết quả kiểm tra, những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực 

hiện nhiệm vụ CCHC của Sở và các đơn vị được kiểm tra. 

  II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

 Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2023, như sau:  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tại đơn vị mình;  

2. Tình hình, kết quả tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật do Trung ương, Tỉnh ban hành;  

3. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023;  
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4. Rà soát các TTHC cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

thuộc lĩnh vực phòng, đơn vị phụ trách;  

5. Việc cập nhật cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tài 

chính; Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh Ninh Bình và tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình;  

6. Kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023, như:  

- Việc xây dựng chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng; kiện toàn 

Ban chỉ đạo ISO; quy trình đánh giá nội bộ; hoạt động khắc phục, phòng ngừa 

và cải tiến; việc tuân thủ thực hiện các quy trình tác nghiệp để giải quyết thủ tục 

hành chính; tỉ lệ đơn vị thuộc Sở thực hiện áp dụng và duy trì HTQLCL theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015… 

 - Công tác theo dõi, đôn đốc của Văn phòng Sở và hoạt động áp dụng, 

duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại các phòng, 

đơn vị trong thực hiện các TTHC.  

7. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo 

Nghị định 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

8. Công tác thông tin tuyên truyền CCHC theo Kế hoạch của Sở Tài chính 

về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; 

9. Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của công chức được cử ra làm 

nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình; 

10. Tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

 1. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra qua báo cáo. 

2. Phạm vi kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023 

3. Đối tượng kiểm tra: Văn phòng Sở, Phòng Ngân sách, Phòng Đầu tư, 

Phòng Giá và Công sản, Phòng Tin học và Thống kê. 

4. Thời gian kiểm tra: Trong Quý III/2023 (Lịch kiểm tra và thời gian cụ 

thể do Tổ kiểm tra thông báo sau) 

5. Thành phần Tổ kiểm tra: 

Sở Tài chính thành lập Tổ kiểm tra, thành phần gồm: Chánh Văn phòng 

Sở làm Trưởng đoàn; các thành viên là lãnh đạo, công chức Phòng HCSN,  

Thanh tra Sở, Văn phòng Sở. 

6. Kinh phí: Kinh phí hoạt động được bố trí trong dự toán NSNN năm 

2023 của Sở Tài chính. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở  

- Tham mưu với Lãnh đạo Sở thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ CCHC năm 2023 của Sở. 

- Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các thành viên của Tổ kiểm tra tổ 

chức kiểm tra các phòng, đơn vị theo nội dung Kế hoạch.  

- Thông báo cho các thành viên Tổ 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 (Việc kiểm 

tra được thông báo trước cho các đơn vị ít nhất 10 ngày làm việc).  

2. Các phòng, đơn vị được kiểm tra  

- Xây dựng báo cáo theo các nội dung đã nêu tại Mục II Kế hoạch này và 

gửi về Văn phòng Sở trước 03 ngày làm việc tính đến thời điểm kiểm tra.  

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp với Tổ kiểm tra khi thực 

hiện kiểm tra đơn vị.  

- Bố trí lãnh đạo, công chức đơn vị làm việc với Tổ kiểm tra (khi có yêu 

cầu của Tổ kiểm tra).  

- Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị; chấn chỉnh, khắc 

phục kịp thời các thiếu xót trong công tác cải cách hành chính để tiếp tục nâng 

cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của 

Sở Tài chính; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, 

đơn vị kịp thời phản ánh về Văn Phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở 

xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị được kiểm tra; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT. TP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
  Hoàng Văn Kiên 
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