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THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện 
về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 7014/QĐ-
UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện về thành lập Đoàn kiểm tra 
công tác CCHC năm 2022;  

Đoàn Kiểm tra công tác CCHC năm 2022 của UBND huyện thông báo lịch 
làm việc tại UBND các xã, thị trấn (theo Phụ lục 1 đính kèm). 

Để công tác kiểm tra đạt kết quả cao, Đoàn Kiểm tra đề nghị UBND các 
xã, thị trấn xây dựng báo cáo (theo Phụ lục 2 đính kèm), cung cấp các tài liệu kiểm 
chứng liên quan đến nội dung kiểm tra; mời lãnh đạo thường trực Đảng uỷ, lãnh 
đạo UBND phụ trách, công chức làm việc với Đoàn kiểm tra.  

Nếu có lý do đặc biệt hoặc trùng lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ 
với Phòng Nội vụ để điều chỉnh lịch kiểm tra cho phù hợp./. 

Nơi nhận:                                                                                      
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Trần Văn Long 
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Phụ lục 1 

LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC NĂM 2022 

 

TT Đơn vị được kiểm tra Thời gian 

1 UBND xã Trực Chính  Từ 07h30 ngày 20/9/2022 

2 UBND xã Trung Đông Từ 14h00 ngày 20/9/2022 

3 UBND thị trấn Cổ Lễ Từ 07h30 ngày 21/9/2022 

4 UBND xã Trực Tuấn Từ 14h00 ngày 21/9/2022 

5 UBND thị trấn Cát Thành Từ 07h30 ngày 22/9/2022 

6 UBND xã Trực Nội Từ 14h00 ngày 22/9/2022 

7 UBND xã Trực Khang Từ 07h30 ngày 23/9/2022 

8 UBND xã Trực Thái  Từ 14h00 ngày 23/9/2022 

9 UBND xã Trực Thắng Từ 07h30 ngày 26/9/2022 

10 UBND TT Ninh Cường Từ 14h00 ngày 26/9/2022 

11 UBND xã Trực Cường  Từ 07h30 ngày 27/9/2022 

12 UBND xã Trực Hùng Từ 14h00 ngày 27/9/2022 
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Phụ lục 2 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình tổng thể 
CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công 
tác CCHC; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ. 

2. Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch 
CCHC năm 2022 của đơn vị. 

3. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất. 

4. Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi 
hành pháp luật 

a. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi hành pháp luật 
(nêu rõ số, ngày tháng năm ban hành kế hoạch, công văn, thông báo….- nếu có). 

b. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 
trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật, trong giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khởi kiện hành chính. 

c. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. 

+ Nêu số lượng vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn (vi phạm hình 
sự, hành chính, dân sự, kỷ luật), có sự so sánh với cùng kỳ năm trước. 

+ Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. 

1.2. Công tác ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn 
bản hành chính 

a. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính (số lượng 
cụ thể từng loại văn bản; thẩm quyền ban hành văn bản; quy trình xây dựng và ban 
hành văn bản; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; việc lưu bản gốc văn bản tại 
văn thư, bản chính văn bản trong hồ sơ công việc). 

b. Việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính: 

+ Trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát văn bản của các công chức, bộ phận 
chuyên môn. 

+ Trách nhiệm của công chức Tư pháp-Hộ tịch, công chức Văn phòng - 
Thống kê trong tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND cấp xã kiểm tra, rà soát 
văn bản. 

c. Việc xử lý, kiến nghị xử lý các văn bản sau kiểm tra, rà soát (nếu có). 

1.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
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a. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phổ biến, giáo dục 
pháp luật (nêu rõ số, ngày tháng năm ban hành kế hoạch, công văn, thông báo….- 
nếu có). 

b. Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (số cuộc, buổi tuyên truyền, 
phổ biến; hình thức tổ chức; số lượt người tham dự; nội dung quy định, tên văn bản 
đã tuyên truyền, phổ biến). 

c. Việc ứng dụng công nghệ thông tin; bố trí kinh phí, nguồn lực trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông 

2.1. Cải cách thủ tục hành chính 

a. Về Kiểm soát Thủ tục hành chính 

- Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá 
TTHC. 

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy 
định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. 

b. Việc cập nhật, công khai thủ tục hành chính. 

c. Báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC. 

d. Đưa TTHC ngành dọc thực hiện tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa. 

đ. Số hóa kết quả giải quyết TTHC trong năm của cấp huyện, cấp xã. 

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính, kết quả giải quyết các TTHC 

a. Thực hiện quy chế làm việc và phân công người làm việc tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-
VPCP. 

b. Niêm yết công khai TTHC, phí và lệ phí, địa chỉ tiếp nhận PAKN, giờ làm 
việc tại Bộ phận một cửa. 

c. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (Trước, đúng, quá hạn); kết quả giải quyết 
hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa liên thông 

3. Về tổ chức bộ máy 

- Việc bố trí, phân công nhiệm vụ đối với công chức theo quy định. 

- Việc ban hành Quy chế làm việc và việc tổ chức thực hiện quy chế làm 
việc tại đơn vị. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CBCC. 

5. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

5.1. Ứng dụng công nghệ thông tin 
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a. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch về 
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

b. Việc bố trí nhân lực, đảm bảo phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng CNTT 
phục vụ công tác chuyên môn. 

c. Phạm vi, mức độ và hiệu quả triển khai sử dụng các hệ thống thông tin: 
Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC, ứng dụng phần mềm 
quản lý văn bản và điều hành trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản 
đi/đến; sử dụng chữ ký số của cơ quan và lãnh đạo cơ quan trên văn bản điện tử; sử 
dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; mức độ trao đổi văn bản điện tử 
giữa các cơ quan nhà nước; việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử 
của đơn vị. 

d. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến; kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

đ. Lưu trữ hồ sơ điện tử. 

5.2. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 

Việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo quy định của Quyết định 
19/2014/QĐ-TTg và yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm, kết quả nổi bật đã đạt được. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

3. Biện pháp khắc phục. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (ghi cụ thể, không ghi chung chung) 
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