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 KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. UBND xã Quế Minh xây 
dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra về cải cách hành chính năm 2023 như 
sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra Cải cách hành 
chính năm 2023 đối với UBND xã trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trách 
nhiệm thực tốt các nhiệm vụ được giao. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác Cải cách 
hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả những thủ tục, quy trình cải cách 
hành chính tại địa phương. Phát huy sức mạnh tập thể và quyền làm chủ của nhân 
dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác cải cách 
hành chính tại địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an 
ninh, quốc phòng.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm tra về cải cách hành chính năm 2023 phải được tiến hành 
thường xuyên, đồng bộ, sâu rộng và cụ thể theo Kế họach đề ra. Những nhiệm vụ 
trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo bước chuyển biến rõ nét 
trong cơ quan.

- Làm tốt công tác rà soát văn bản và các thủ tục hành chính để kịp thời bãi bỏ 
những văn bản trái Pháp luật, không đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính 
rườm rà gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Tích cực thực hiện tốt các thủ tục hành 
chính một cửa, một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến 
liên hệ công tác. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
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1. Kiểm tra, rà soát bộ thủ tục cải cách hành chính.

2. Kiểm các văn bản ban hành QPPL và văn bản hành chính tại địa phương.

3. Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản theo quy định cấp trên.

4. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy trình, thủ tục cải cách hành chính.

5. Kiểm tra về nâng cao chất lượng hoạt động, làm việc của đội ngũ cán bộ, 
công chức tại UBND xã.

6. Kiểm tra các nội dung về công tác cải cách hành chính của cả hệ thống chính 
quyền theo các nội dung quy chế hoạt động của UBND theo nhiệm kỳ.

7. Cá nhân tự kiểm tra theo lĩnh vực phụ trách và được phân công nhiệm vụ 
được giao.

8. Cán bộ, công chức tự kiểm tra hàng tháng theo lĩnh vực được phân công; tập 
thể kiểm tra các ban, ngành UBND theo quý và năm theo nội dung công việc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cán bộ, công chức ở các lĩnh vực chuyên môn thuộc UBND xã cần thường 
xuyên kiểm tra các thủ tục hành chính liên quan đến nhiệm vụ được giao. Niêm yết 
công khai các quy trình, thủ tục cải cách hành chính tại trụ sở UBND, phòng làm việc 
của lĩnh vực mình và tại bộ phận trả kết quả của xã.

2. Tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính và  
thường xuyên thực hiện tốt công tác rà soát các thủ tục, văn bản hành chính phù hợp 
với quy định hiện hành. 

3. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023 đạt hiệu quả tại UBND 
xã, yêu cầu các ban, ngành các lĩnh vực chuyên môn cần kiểm tra lẫn nhau, cùng thảo 
luận và tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan cấp trên thống nhất những quan điểm và vấn 
đề liên quan đến các thủ tục cải cách hành chính.

4 .Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Uỷ đảng, quản lý điều hành có hiệu quả 
của chính quyền các cấp từ xã đến thôn. Như kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 
hiện; coi việc thực hiện công tác cải cách hành chính là một giải pháp quan trọng 
trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính 
quyền trong sạch, vững mạnh.
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5. Tổ chức kiểm tra quán triệt các nội dung theo Kế hoạch của UBND xã để 
thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân về công tác này. 
Trong đó cần tập trung kiểm tra đến quy trình, thủ tục theo quy định. Tuyên truyền, 
vận động đến cán bộ, đảng viên và tổ chức, nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung 
kiểm tra công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các chủ 
trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

6. HĐND thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác cải cách hành chính theo 
từng quý trong năm. UBND luôn phối kết hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn 
thể tổ chức kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, khắc phục những 
hạn chế, thiếu sót qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác cải cách 
hành chính, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng giải quyết 
công việc hàng ngày, lấy kết quả công tác cải cách hành chính vào tiêu chí đánh giá 
kết quả thi đua của cơ quan cho cán bộ, công chức hàng năm. 

7. Hằng năm UBND tổ chức hội nghị sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và 
xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính cho các năm tiếp theo.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023. UBND xã, yêu 
cầu các ban, ngành chủ động xây dựng kế hoạch của ngành và lĩnh vực phụ trách để 
thực hiện tốt những nhiệm vụ về công tác kiểm tra cải cách hành chính gắn với xây 
dựng và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương /.
                                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH
- UBND huyện (báo cáo);  
 - Phòng Nội vụ huyện ( báo cáo) ;                                                       
- TT Đảng ủy, TT HĐND; 
- Ban, ngành, đoàn thể, 4 thôn;                                                         
- Lưu: VT.                                                                               

                                                                                
#ChuKyLanhDao
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