
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày         tháng       năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

K  m  r  c n    c Cả  c ch h nh ch nh  rên đị  b n huyện năm 2019  
   

Căn cứ Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện về cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Côn 

Đảo; 

Ủy ban nhân dân huyện  ây d ng Kế hoạch  i m tra công tác Cải cách 

hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện năm 2019; cụ th  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đ ch 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, tổ chức th c hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chấn 

chỉnh  ỷ luật,  ỷ cương hành chính; 

- Nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao mức độ hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp đối với s  phục vụ của cơ quan hành chính Nhà 

nước; 

- Nhân rộng, phát huy những mô hình mới, đi n hình, th c s  hiệu quả về 

cải cách hành chính;  ịp thời phát hiện những  hó  hăn, vướng mắc đ   ác định 

rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề  uất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

cải cách hành chính của huyện; 

- Nâng cao  ết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của huyện Côn 

Đảo. 

2. Yêu cầu 

- Việc  i m tra phải nghiêm túc,  hách quan, chính  ác,  hông cản trở 

hoạt động thường  uyên của cơ quan, đơn vị được  i m tra; nội dung  i m tra 

bám sát các quy định về cải cách hành chính của Chính phủ và của huyện. Sau 

 i m tra phải  ết luận, đánh giá mặt mạnh, yếu và  iến nghị hướng  ử lý các sai 

phạm trong lĩnh v c  i m tra. Những  iến nghị của Đoàn  i m tra phải được các 

cơ quan, đơn vị th c hiện nghiêm túc và báo cáo  ết quả  hắc phục, chấn chỉnh. 

Trong trường hợp cần thiết có th  th c hiện tái  i m tra đ   i m tra việc th c 

hiện  iến nghị của Đoàn  i m tra. 

- Các cơ quan, đơn vị được  i m tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn 

 i m tra, cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ theo yêu cầu  i m tra. 

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Hình  hức k  m  r  
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a) Ki m tra tr c tiếp (có thông báo đề cương báo cáo và thời gian, đối 

tượng  i m tra cụ th ). 

b) Ki m tra đột  uất ( hông thông báo trước thời gian, đối tượng  i m 

tra). 

2. Nộ  dun  k  m  r  

2.1 K  m  r   heo kế hoạch 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Việc  ây d ng và th c hiện Kế hoạch CCHC hàng năm; công tác báo cáo 

theo định  ỳ. 

- Việc tuyên truyền công tác CCHC đến công chức, viên chức và tổ chức, 

cá nhân; th c hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác CCHC; 

th c hiện quy chế tiếp công dân,  ử lý đơn thư, giải quyết  hiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng theo quy định. 

- Việc đưa nội dung cải cách hành chính đ  đánh giá,  i m đi m trong các 

cuộc họp giao ban định  ỳ và được thông báo  ết luận chỉ đạo bằng văn bản. 

- Niêm yết công  hai và bố trí hợp lý đường dây nóng: đầy đủ số điện 

thoại Đường dây nóng Lãnh đạo tỉnh, Cải cách hành chính tỉnh, hỗ trợ doanh 

nghiệp, tài nguyên và môi trường, cơ quan,… 

- Việc th c hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết 

định số 1248/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban 

hành  ế hoạch tri n  hai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

b) Cải cách th  chế 

Việc  ây d ng và tổ chức th c hiện văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi 

thi hành pháp luật; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm t  

 i m tra việc ban hành, tham mưu ban hành văn bản QPPL. 

c) Cải cách thủ tục hành chính 

- Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; việc cập nhật, công  hai TTHC 

tại Trang thông tin điện tử và Bộ phận một cửa; số lượng TTHC được cắt giảm 

thời gian giải quyết so với quy định. 

- Việc tiếp nhận, giải quyết và trả  ết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

d) Cải cách cơ chế quản lý tài chính công 

- Việc th c hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công; công  hai  ết quả th c hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-556-qd-ubnd-2015-thuc-hien-quyet-dinh-09-2015-qd-ttg-co-che-mot-cua-gia-lai-304567.aspx
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- Việc  ây d ng phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công 

chức và người lao động;  ết quả th c hiện chế độ t  chủ, t  chịu trách nhiệm với 

cơ quan cấp trên. 

- Việc  ây d ng và công  hai Chương trình th c hành tiết  iệm, chống 

lãng phí. 

e) Hiện đại hóa quản lý hành chính 

- Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị; việc sử dụng 

chữ  ý số, chứng thư số (CKS-CTS) trong phát hành văn bản; việc cấp phát và 

sử dụng hộp thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Ki m tra Trang thông tin điện tử; việc th c hiện cung cấp dịch vụ hành 

chính công tr c tuyến theo quy định. 

- Việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

trong hoạt động quản lý hành chính. 

f) Th c hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- Tỉ lệ TTHC th c hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông so với 

tổng số TTHC đã được công bố (trừ một số TTHC  hông th c hiện tại Bộ phận 

một cửa theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP). 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp nhận và theo 

dõi, quản lý hồ sơ; việc th c hiện  hảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân 

đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận một cửa. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ đúng và trước hẹn; th c hiện tiếp nhận, trả  ết 

quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 

b) K  m  r  độ  xuấ  

- Ki m tra việc giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn và tổ chức th c hiện  in lỗi 

cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 

phòng Chính phủ. 

- Khi có  iến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức liên quan đến việc 

giải quyết hồ sơ TTHC. 

- Kết quả  hắc phục những tồn tại, thiếu sót liên quan đến công tác CCHC 

sau  i m tra. 

3. Phƣơn  ph p k  m  r  

 ) Đo n k  m  r  

- Làm việc tr c tiếp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá 

nhân liên quan đ  đánh giá tình hình,  ết quả liên quan đến nội dung  i m tra. 

- Yêu cầu cơ quan được  i m tra cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, báo 

cáo có liên quan đ  phục vụ việc  i m tra. 

- Trao đổi, thảo luận những vấn đề phát hiện qua  i m tra; Trưởng đoàn 

 i m tra  ết luận. 
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b) Cơ qu n, đơn vị đƣợc k  m  r  

- Báo cáo bằng văn bản về tình hình,  ết quả tri n  hai công tác CCHC 

theo đề cương hướng dẫn của Đoàn  i m tra. 

- Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ, báo cáo liên quan đến nội 

dung  i m tra theo yêu cầu của Đoàn  i m tra (trừ những thông tin, tài liệu quản 

lý theo chế độ mật). 

III. ĐƠN VỊ ĐƢỢC KIỂM TRA, THỜI GIAN KIỂM TRA 

- Đố   ƣợn  k  m  r : Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả  ết quả, Ban Tiếp công dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Thờ     n k  m  r : Trong quý II/2019. 

- Mốc k  m  r : Từ ngày 01/01/2018 đến thời đi m Đoàn đến  i m tra. 

- Th nh phần l m v ệc vớ  Đo n k  m  r : Đại diện lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị; công chức tr c tiếp tham mưu th c hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

IV. THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Th nh phần Đo n k  m  r  

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội làm 

Trưởng đoàn. 

- Lãnh đạo Thanh tra huyện làm Phó Trưởng đoàn. 

- Công chức Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng 

Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện làm thành viên. 

2. Nh ệm vụ củ   h nh v ên Đo n k  m  r  

- Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội: Ki m tra nội dung 

công tác chỉ đạo điều hành CCHC. 

- Phòng Tư pháp: Ki m tra nội dung cải cách th  chế. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Ki m tra nội dung cải cách TTHC; 

việc th c hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Ki m tra nội dung ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính; Trang thông tin điện tử; dịch 

vụ công tr c tuyến; việc tiếp nhận và trả  ết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua hệ 

thống một cửa điện tử. 

- Phòng Kinh tế: Ki m tra việc th c hiện áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: Ki m tra công tác cải cách tài chính công. 

- Thanh tra huyện: Ki m tra việc th c hiện quy chế tiếp công dân,  ử lý 

đơn thư, giải quyết  hiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; việc cập nhật dữ 
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liệu vào phần mềm công tác tiếp công dân,  ử lý đơn thư và giải quyết  hiếu nại, 

tố cáo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòn  Nộ  vụ - L o độn  – Thƣơn  b nh v  Xã hộ  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn  i m tra. 

- Chủ trì, tổ chức tri n  hai công tác  i m tra;  ây d ng, hướng dẫn đề 

cương báo cáo phục vụ việc  i m tra; thông báo cụ th  thời gian, địa đi m  i m 

tra của Đoàn  i m tra. 

- Theo dõi,  i m tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện việc th c 

hiện  iến nghị của Đoàn  i m tra tại các cơ quan, đơn vị. 

- Tổng hợp  ết quả  i m tra tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện (trường hợp  i m tra đột  uất thì báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện trong thời hạn 04 ngày làm việc    từ ngày  ết thúc việc  i m tra đột 

 uất); tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót và  iến 

nghị, đề  uất các giải pháp đ  tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của công tác CCHC trên địa bàn huyện. 

2. C c cơ qu n: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Lập danh sách cử thành viên tham gia Đoàn  i m tra theo  hoản 1 mục 

IV của Kế hoạch gửi về Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội 

 rƣớc n  y 14/02/2019. 

- Chuẩn bị nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao đ  làm việc với 

cơ quan, đơn vị được  i m tra theo s  phân công của Trưởng đoàn. 

- Bố trí công tác hợp lý đ  thành viên được cử tham gia Đoàn  i m tra 

tham gia đầy đủ, đúng thành phần. 

3. C c cơ qu n, đơn vị đƣợc k  m  r  

- Báo cáo tình hình,  ết quả công tác CCHC của cơ quan, đơn vị theo đề 

cương; gửi báo cáo về Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội trước 

 hi Đoàn  i m tra tiến hành  i m tra (trước 10 ngày). 

- Phối hợp và tạo điều  iện cho Đoàn  i m tra th c hiện nhiệm vụ. 

- Cung cấp  ịp thời, đầy đủ, chính  ác các thông tin, tài liệu liên quan đến 

nội dung  i m tra và chịu trách nhiệm về tính chính  ác, trung th c của thông 

tin, tài liệu đã cung cấp. 

- Tổ chức th c hiện nghiêm túc các  ết luận,  iến nghị; báo cáo  ết quả 

th c hiện; chấn chỉnh,  hắc phục  ịp thời các thiếu sót trong công tác CCHC đ  

tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC,    cả  iến nghị  ử lý 

trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý. 
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4. K nh ph  phục vụ Đo n k  m  r  c n    c cả  c ch h nh ch nh: 
Được sử dụng từ nguồn  inh phí cải cách hành chính năm 2019 cấp cho Phòng 

Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội.  

 Trên đây là Kế hoạch  i m tra công tác Cải cách hành chính năm 2019, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tri n  hai th c 

hiện./. 

 
 

 Nơi nhận:                                                            
- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. HĐND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu:  VT, NVLĐTBXH. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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