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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2023 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

tỉnh Sơn La năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của 

UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Thuận Châu 

năm 2023; 

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của UBND 

huyện Thuận Châu về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong thực hiện công vụ; 

Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu ban hành Kế hoạch kiểm tra đột xuất công 

tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đánh giá thực trạng, 

phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đối với các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, 

công vụ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ công 

tác cải cách hành chính của huyện năm 2023. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện 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; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/6/2017 của UBND 

huyện Thuận Châu về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong thực hiện công vụ. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao, 

năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; đổi mới lề lối làm việc, thực hiện 

nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy định của nhà 

nước, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. 
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Thông qua kiểm tra, chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn 

chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách 

hành chính của huyện năm 2023 và những năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện công tác kiểm tra đột xuất gắn với kiểm tra công tác chỉ đạo điều 

hành của tập thể lãnh đạo; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức, đúng quy định của pháp luật, khách quan, trung thực, chú trọng 

nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Không làm cản trở hoạt động của cơ quan, đơn vị khi Đoàn đến kiểm tra. 

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra của huyện 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Hồ sơ kiểm tra được lập đầy đủ và lưu trữ theo đúng quy định.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra, đánh giá 
 

STT Nội dung kiểm tra 

Thang điểm đánh giá kết quả         

thực hiện 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

của cơ 

quan, 

đơn vị, 

UBND 

các xã, 

thị 

trấn 

Đảm 

bảo 

100% 

Đảm 

bảo từ 

80% 

đến 

dưới 

100% 

Đảm 

bảo từ 

50% 

đến 

dưới 

80% 

Đảm 

bảo 

dưới 

50% 

  Tổng điểm 100 65 29 0   

1 

Kiểm tra việc chấp hành các Chỉ 

thị: Số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 

số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; số 09/CT-

UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và số 08/CT-UBND 

ngày 09/6/2017 của Chủ tịch UBND 

huyện về đẩy mạnh Cải cách hành 

chính và tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong thực hiện công vụ. 

13 8 4 0   

a) 

- Đảm bảo quân số, thời gian, vị trí, 

tư thế làm việc, trang phục, thẻ cán 

bộ công chức, viên chức, nhân viên, 

biển chức danh theo quy định. 

3 2 1 0   

b) 
- Không hút thuốc, không uống rượu, bia, 

đồ uống có cồn trước, trong giờ làm việc. 
2 1 0,5 0   
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STT Nội dung kiểm tra 

Thang điểm đánh giá kết quả         

thực hiện 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

của cơ 

quan, 

đơn vị, 

UBND 

các xã, 

thị 

trấn 

Đảm 

bảo 

100% 

Đảm 

bảo từ 

80% 

đến 

dưới 

100% 

Đảm 

bảo từ 

50% 

đến 

dưới 

80% 

Đảm 

bảo 

dưới 

50% 

c) 

- Không đánh bạc, không làm việc 

riêng, tụ tập nói chuyện và làm các  

việc khác mà không được phép hoặc 

không phù hợp nơi công sở, ảnh 

hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ 

công vụ hoặc ảnh hưởng đến việc thực 

hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động khác. 

2 1 0,5 0   

d) 

- Có tinh thần, thái độ, tác phong làm 

việc và giao tiếp, ứng xử chuẩn mực 

đảm bảo văn hóa công vụ. Không có 

hành động, lời nói gây mất đoàn kết, 

xúc phạm, cửa quyền, hách dịch, vòi 

vĩnh, nhũng nhiễu với đồng chí, đồng 

nghiệp và Nhân dân. 

3 2 1 0   

e) 

- Chấp hành sự phân công của tổ 

chức, sự chỉ đạo, điều hành của cấp 

trên và giải quyết kịp thời công việc 

được giao. 

3 2 1 0  

2 Kiểm tra về bài trí công sở 6 10 5 0   

a) 
 - Bài trí quốc huy, quốc kỳ, biển tên 

cơ quan đúng quy định. 
2 1 0,5 0   

b) 

 - Có bảng niêm yết công khai được 

bố trí ở vị trí hợp lý trong công sở để 

niêm yết, triển khai đầy đủ, kịp thời 

các văn bản và thông tin theo quy 

định về dân chủ trong hoạt động. 

3 2 1 0   

c) 

 - Bố trí, sắp xếp các phòng chức 

năng, phòng làm việc, hội trường, 

nhà để xe,… trong khuôn viên công 

sở đảm bảo tiêu chuẩn, định mức về 

diện tích, tài sản, máy móc thiết bị và 

phù hợp với điều kiện thực tế, cơ sở 

vật chất hiện có của cơ quan, đơn vị. 

3 2 1 0   
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STT Nội dung kiểm tra 

Thang điểm đánh giá kết quả         

thực hiện 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

của cơ 

quan, 

đơn vị, 

UBND 

các xã, 

thị 

trấn 

Đảm 

bảo 

100% 

Đảm 

bảo từ 

80% 

đến 

dưới 

100% 

Đảm 

bảo từ 

50% 

đến 

dưới 

80% 

Đảm 

bảo 

dưới 

50% 

d) 
- Khuôn viên công sở được đảm bảo 

khang trang, sạch đẹp. 
3 2 1 0  

e) 

- Các phòng làm việc, phòng chức 

năng, hội trường được bố trí khoa 

học, ngăn nắp, sạch đẹp. 

3 2 1 0  

f) 

- Không lập bàn thờ, thắp hương, để 

các hình tượng, tranh ảnh truyền đạo, 

mê tín dị loan, xuyên tạc lịch sử,… 

trong phòng làm việc và ở công sở. 

2 1 0,5 0  

3 Kiểm tra về công tác tiếp công dân.  15 11 5 0   

a) 

 - Có địa điểm (phòng) và biển chỉ 

dẫn của địa điểm tiếp công dân; có 

lịch tiếp công dân, có ghế ngồi cho 

công dân được bố trí hợp lý. 

 5 4 2  0   

b) 

- Có văn bản phân công công chức tiếp 

công dân thường xuyên, có nội quy, quy 

chế và các loại sổ sách của công tác tiếp 

công dân theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị phản ánh theo quy định. 

4 3 1 0   

c) 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi giải 

quyết đơn thư của công dân; kịp thời 

giải quyết và trả lời các kiến nghị của 

công dân. 

6 4 2 0   

4 
Kiểm tra về công tác giải quyết thủ 

tục hành chính 
23 15 8 0  

a) 

- Có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

(bộ phận một cửa) và biển chỉ dẫn; 

đảm bảo ghế ngồi chờ cho người dân, 

trang thiết bị, có bảng niêm yết công 

khai các thủ tục hành chính và các 

cửa giao dịch được bố trí hợp lý. 

4 3 2 0  

b) 

- Đối với bảng niêm yết công khai 

các thủ tục hành chính: Phải có tên 

bảng, đủ kích thước để bố trí đủ chỗ 

niêm yết cho các lĩnh vực và các văn 

4 3 1 0  
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STT Nội dung kiểm tra 

Thang điểm đánh giá kết quả         

thực hiện 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

của cơ 

quan, 

đơn vị, 

UBND 

các xã, 

thị 

trấn 

Đảm 

bảo 

100% 

Đảm 

bảo từ 

80% 

đến 

dưới 

100% 

Đảm 

bảo từ 

50% 

đến 

dưới 

80% 

Đảm 

bảo 

dưới 

50% 

bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ 

đạo liên quan đến công tác giải quyết 

thủ tục hành chính. Tại từng ô cửa 

của từng lĩnh vực đảm bảo thủ tục 

hành chính được niêm yết đầy đủ, 

cập nhật danh mục và quy trình quy 

định mới nhất, không được để cũ 

rách nát, bụi bẩn, đã hết hiệu lực, 

nhầm lẫn giữa các lĩnh vực với nhau. 

c) 

- Có quyết định kiện toàn Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, quy chế tiếp 

nhận giải quyết và trả kết quả và có 

đầy đủ các loại sổ theo quy định. 

3 2 1 0  

d) 

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử 

lý, giải quyết và trả kết quả đối với hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính của 

người dân. Kịp thời cập nhật đầy đủ 

thông tin quy trình giải quyết của mỗi 

hồ sơ vào trong các loại sổ theo quy 

định và lên phần mềm 1 cửa điện tử 

(từ lúc tiếp nhận, giải quyết đến trả kết 

quả); nếu để có hồ sơ trễ hẹn thì phải 

kịp thời có phiếu xin lỗi công dân. 

5 3 2 0  

e) 

- Kịp thời tiếp nhận, giải quyết và trả 

lời các góp ý, phản ánh, kiến nghị của 

người dân về công tác giải quyết thủ 

tục hành chính. 

3 2 1 0  

f) 

- Thực hiện đầy đủ việc lấy phiếu 

đánh giá sự hài lòng của người dân 

khi đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính. 

2 1 0,5 0  

g) 

- Thực hiện tốt việc đánh giá công 

chức thực hiện nhiệm vụ ở bộ phận 1 

cửa hàng quý. 

2 1 0,5 0  

5 

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động công vụ 

và xây dựng chính quyền điện tử, 

chính quyền số 

23 15 7 0  
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STT Nội dung kiểm tra 

Thang điểm đánh giá kết quả         

thực hiện 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

của cơ 

quan, 

đơn vị, 

UBND 

các xã, 

thị 

trấn 

Đảm 

bảo 

100% 

Đảm 

bảo từ 

80% 

đến 

dưới 

100% 

Đảm 

bảo từ 

50% 

đến 

dưới 

80% 

Đảm 

bảo 

dưới 

50% 

a) 

- Trang bị đầy đủ máy tính, máy in, 

máy quét, mạng internet, các phần 

mềm ứng dụng đảm bảo thuận lợi 

cho giải quyết công việc của cơ quan, 

đơn vị. 

4 3 1 0  

b) 

- Tỉ lệ cán bộ công chức được cấp và 

sử dụng hòm thư công vụ; được cấp 

quyền truy cập và sử dụng hệ thống 

quản lý văn bản, điều hành trực 

tuyến; truy cập trang/cổng thông tin 

điện tử huyện, cơ quan, đơn vị, xã, 

thị trấn. 

3 2 1 0  

c) 

- Việc xử lý văn bản đến, văn bản đi 

bằng phần mềm quản lý văn bản; ứng 

dựng chữ ký số trong trao đổi văn bản. 

3 2 1 0  

d) 

- Việc bố trí và sử dụng phòng họp 

trực tuyến, phòng họp không giấy 

(Ecabinet) đảm bảo. 

3 2 1 0  

e) 

- Việc áp dụng phần mềm một cửa 

điện tử, xây dựng trang/cổng thông 

tin điện tử của đơn vị. 

2 1 0,5 0  

f) 

- Tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND xã được 

xây dựng quy trình tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả bằng hình thức 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

3 2 1 0  

g) 

- Tỷ lệ người dân đến giao dịch được 

hướng dẫn và mở được tài khoản 

đăng ký sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến trên cổng dịch vụ công quốc 

gia, cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La. 

3 2 1 0  

h) 

- Xây dựng, duy trì và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015. 

2 1 0,5 0  

6 

Kiểm tra việc chỉ đạo, điều hành, 

quản lý công tác cải cách hành 

chính, công chức, công vụ 

10 6 4 0  
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STT Nội dung kiểm tra 

Thang điểm đánh giá kết quả         

thực hiện 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

của cơ 

quan, 

đơn vị, 

UBND 

các xã, 

thị 

trấn 

Đảm 

bảo 

100% 

Đảm 

bảo từ 

80% 

đến 

dưới 

100% 

Đảm 

bảo từ 

50% 

đến 

dưới 

80% 

Đảm 

bảo 

dưới 

50% 

a) 

- Ban hành đầy đủ, kịp thời, chất 

lượng các văn bản chỉ đạo chung về 

công tác cải cách hành chính năm 

2023 (Kế hoạch, báo cáo, công văn). 

4 3 1,5 0  

b) 

- Có tổ chức họp chuyên đề hoặc 

lồng ghép vào các cuộc họp khác nội 

dung chỉ đạo về công tác cải cách 

hành chính. 

2 1 0,5 0  

c) 

- Ban hành có chất lượng các văn bản 

chủ yếu chỉ đạo điều hành, quản lý 

thực hiện tốt kỷ luật, kỷ luật hành 

chính (như Quy chế làm việc, văn 

bản phân công nhiệm vụ cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người hoạt 

động không chuyên trách, quy chế 

dân chủ, quy chế văn hóa công sở, 

quy tắc ứng xử…). 
 

2 1 0,5 0  

d) 

- Có chương trình công tác năm, hàng 

quý, tháng; có sổ họp ghi chép nội 

dung đầy đủ, khoa học, trung thực 

diễn biến các cuộc họp của UBND, 

Chủ tịch UBND cấp xã, tập thể lãnh 

đạo và thủ trưởng cơ quan. 
 

2 1 0,5 0  

2. Đánh giá 

Thang điểm đánh giá: Tối đa đạt 100 điểm: 

- Đạt từ 85 - 100 điểm: Xếp loại Tốt; 

- Đạt từ 75 - 84 điểm: Xếp loại Khá; 

- Đạt từ 50 - 74 điểm: Xếp loại Trung bình; 

- Đạt dưới 50 điểm: Xếp loại Không đạt. 

3. Hình thức 

- Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. 
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- Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trực tiếp các nội dung theo quy định các 

nội dung theo điểm 1, mục II, kế hoạch này.  

- Đoàn kiểm tra không báo trước cho cơ quan, đơn vị biết về lịch, thời gian 

kiểm tra. Phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đi cùng ghi hình và 

đưa tin công khai kết quả kiểm tra lên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện. 

- Trưởng Đoàn kiểm tra căn cứ tính chất, yêu cầu nhiệm vụ để phân công 

thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất, trực tiếp làm việc với các cơ 

quan, đơn vị. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được kiểm tra có trách nhiệm 

phối hợp với Đoàn kiểm tra và cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra 

đột xuất (trừ những thông tin, tài liệu quản lý theo chế độ mật); chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; 

giải trình bằng văn bản những nội dung mà Đoàn kiểm tra yêu cầu làm rõ thêm. 

III. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Cơ quan, đơn vị và thời gian kiểm tra 

 Thời gian kiểm tra cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn: Do Đoàn kiểm tra 

quyết định và không báo trước. 

 Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đột xuất đối với ít nhất 01 cơ quan (hoặc 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn). 

 IV. ĐỐI TƯỢNG, QUY TRÌNH 

1. Đối tượng 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện. 

- Lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị. 

- Cán bộ, công chức các xã, thị trấn. 

2. Quy trình  

a) Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra gồm các thành phần 

- Trưởng Đoàn: Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện. 

- Thành viên:  

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

+ Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

+ Phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; 

+ Chuyên viên một số cơ quan chuyên môn. 

(Thành phần cụ thể của Đoàn kiểm tra tại từng thời điểm kiểm tra do 

Trưởng Đoàn mời, thông báo). 

b) Trưởng Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 
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c) Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra đột xuất (thời gian không quá ½ ngày). 

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị được kiểm 

tra: Công bố Quyết định kiểm tra, thông qua nội dung, phương pháp kiểm tra. 

- Các thành viên khác trong Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung theo sự 

phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra. 

 - Sau khi kiểm tra theo nội dung được phân công, các thành viên Đoàn kiểm 

tra cùng thư ký Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng Đoàn. 

 - Đoàn kiểm tra họp tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra để thảo luận và đánh 

giá kết quả kiểm tra về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót của cơ quan, đơn vị được kiểm 

tra; thống nhất biên bản làm việc (có ký xác nhận của cơ quan, đơn vị, UBND xã, 

thị trấn được kiểm tra). 

 d) Kết thúc kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra ban hành Thông báo kết quả kiểm tra (hoàn thành chậm 

nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ thời điểm kết thúc kiểm tra). 

- Cơ quan (hoặc đơn vị, UBND xã, thị trấn) được kiểm tra: Ban hành Kế 

hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế (hoàn thành chậm nhất sau 10 ngày làm việc, kể 

từ thời điểm kiểm tra); Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra đột 

xuất công tác cải cách hành chính và công vụ công chức (hoàn thành chậm nhất 

sau 30 ngày làm việc, kể từ thời điểm kiểm tra). 

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện (qua phòng Nội 

vụ huyện) tổng hợp. 

 - Kết quả kiểm tra được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. 

* Lưu ý: 

 - Trong trường hợp cần nghiên cứu thêm hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ 

cho công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

cung cấp tài liệu cho Đoàn kiểm tra (trường hợp đưa hồ sơ về nghiên cứu thì phải 

có biên bản giao nhận, tài liệu và thực hiện đúng nguyên tắc bí mật nhà nước và 

hoàn trả lại tài liệu đúng quy định). 

 - Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện những vấn đề phát sinh có liên 

quan, vượt quá thẩm quyền của Đoàn kiểm tra, Trưởng Đoàn có trách nhiệm báo 

cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. 

 - Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về 

nguyên tắc làm việc; chấp hành nghiêm túc sự phân công nhiệm vụ của Trưởng 

Đoàn kiểm tra, bảo đảm bí mật Nhà nước và những quy định của cơ quan có 

thẩm quyền. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định 

thành lập Đoàn kiểm tra; đề xuất cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn được kiểm tra 

đột xuất; tổng hợp kết quả thực hiện của Đoàn kiểm tra, báo cáo UBND huyện. 

2. Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra: Tạo điều kiện 

về thời gian, công việc để thành viên hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được kiểm tra có trách nhiệm 

cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; bố trí thành phần làm 

việc với Đoàn kiểm tra đúng thời gian quy định; tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra 

hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối 

với kết quả kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và công 

vụ công chức năm 2023. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV, T120b. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Quàng Văn Dũng 
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