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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên; Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 10/01/2022 về việc triển khai công 

tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh Điện Biên năm 2022. Thanh tra tỉnh 

xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành 

chính năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức trong thực hiện 

nhiệm vụ CCHC. 

Thông qua kiểm tra CCHC, kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, 

biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác 

CCHC, đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chấn chỉnh, phê 

bình công chức chưa chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 

CCHC năm 2022. 

2. Yêu cầu 

Kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, phản ánh đúng thực tế khách 

quan về công tác CCHC tại cơ quan. 

Qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác 

chỉ đạo, điều hành CCHC trong thời gian tới; có những kiến nghị, đề xuất để 

nâng cao chất lượng CCHC của cơ quan.  

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra  

Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra tại 04 phòng, gồm: Phòng Nghiệp 

vụ I, Phòng Nghiệp vụ II, Phòng Nghiệp vụ III, Văn phòng. 

 2. Thời gian kiểm tra: Tháng 9/2022 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị tập 

trung vào các nội dung chính sau:  

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
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- Công tác quán triệt và  tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022 và 

những năm tiếp theo. 

- Kiểm tra tiến độ triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch đề ra; 

kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền. 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo về CCHC.  

2. Cải cách thể chế 

- Công tác tham mưu, ban hành văn bản (việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện các quy chế); 

- Việc tổ chức thực hiện các văn bản QPPL của cấp trên, các chương 

trình, kế hoạch của Thanh tra tỉnh. 

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các ngày lễ lớn của 

dân tộc. 

Việc tổ chức thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật như: 

tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp  luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; định kỳ xây dựng báo cáo theo 

đúng quy định. 

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính 

- Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách thủ 

tục hành chính năm 2022. 

- Tham mưu rà soát đánh giá thủ tục hành chính 

- Công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử và tại bộ phận một cửa của 

Thanh tra tỉnh. 

- Việc tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, xây dựng vị trí việc làm; 

phân công nhiệm vụ cho công chức 

- Việc sắp xếp bố trí đội ngũ công chức với vị trí việc làm và số lượng 

công chức theo biên chế được giao. 

5. Cải cách chế độ công vụ 

- Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công 

chức.  

Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức theo quy định 

hiện hành. 



3 

- Công tác triển khai xác định vị trí việc làm. Kiểm tra việc thực hiện kỷ 

luật kỷ cương hành chính, về công tác quản lý thời gian làm việc của công chức, 

không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. 

- Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực 

hiện đề án Văn hóa công vụ. 

- Việc thực hiện đánh giá, phân loại công chức cuối năm; công tác nhận 

xét, 

đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và quản lý lưu trữ hồ sơ công chức  

6. Cải cách tài chính công 

- Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản. 

- Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, vấn đề quản lý, sử dụng tiết kiệm 

hiệu quả kinh phí, tài sản được giao. 

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công.  

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

- Kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định pháp lý về ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của cơ quan. 

- Kiểm tra việc sử dụng hệ thống thông tin báo cáo, các ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 

vụ Bưu chính công ích 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch kiểm tra chủ động 

chuẩn 

bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn kiểm tra. 

2. Văn phòng có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Thanh tra tỉnh xây dựng 

lịch kiểm tra, thành lập tổ kiểm tra theo thời gian của Kế hoạch. Trên cơ sở kết 

quả kiểm tra, đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả cho lãnh 

đạo 

Thanh tra tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Thanh tra tỉnh năm 

2022./.  

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo TTra tỉnh; 

- Văn phòng; các phòng Nghiệp vụ; 

- Lưu VT. 

        CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

          Phan Văn Thống 



4 

 


		thongpv.tt@dienbien.gov.vn
	2022-01-19T16:26:58+0700


		2022-01-19T16:44:10+0700


		2022-01-19T16:44:53+0700


		thanhtratinh@dienbien.gov.vn
	2022-01-19T16:45:32+0700


		thanhtratinh@dienbien.gov.vn
	2022-01-19T16:45:50+0700




