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S: /QD/UBNID Ct'ca Lô, ngày tháng 02 nám 2022 

QUYET DNH 
Ye viêc ban hành Kê hoach kiêm tra 

Cong tác Cal cách hành chinh nàm 2022 

U'c BAN NHAN DAN TH XA CIA LO 

Can ct' Luçt Td chz'c chmnh quyn d/a phuang ngày 19/6/2015, Luát tha do'i, 
sung mç5t so' diêu cia Lut TO chi'c C'hInh phi và Lut T chi'c chInh quyén dfa 

phu'o'ng ngày 22/11/2019; 
Can ct' Nghj quyêt sO 05-NQ/TU ngày 14/12/202] cia Ban Oiáp hành DOng 

b tinh ve dy mnh cái cách hành chinh trên dja bàn tinh Nghç An giai doin 202 1- 
2030, 

Can ci Quyet dinh sO' 785/QD- UBND ngày 2 6/02/2020 v vic Ban hành D 
an CCHC nhà ntcO'c thf xà Ci'i'a LO giai dogn 2020 - 2025 tam nhmn 2030 dáp a'ng 
yêu cdu hiêu lwc, hiçu qua quán lj nhà nzthc và phyc vy nhán dan 

Thztc hin Quyê't djnh so 228 /QD-UBND ngày 14/01/2022 cza UBND th/ xd 
Cra LO v vic phê duyt ban hành ké hoQch CCHC thj xâ Cia LO nàm 2022; 

Xét d nghj cia Ong TruO'ngphOng N5i vy thj xà. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hotch kim tra Cong tác Câi 
each hânh chInh näm 2022. 

Diu 2. TruO'ng phông Ni vi chü trI, phi hçp vri Thu tru&ng các ca quan 
dan vj lien quan t cht'rc trin khai thixc hin nghiêm the kê hoch nay, báo cáo Chu 
tjch Uy ban nhân dan th xã theo quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k' ban hânh. 

Chánh Van phông HDND-UBND thj xã, Tru&ng các phông: Ni vu, Tài chInh 
- K hoch, Thu tru'&ng các phông, ban, ngânh cp thj, Chu tjch UBND các phu'ng 
và thu trung các don vj lien quan chju trách nhim thi hành quyt dnh này./..4— 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p — Tir do — Hinh phüc 

KE HOACH 
Kiêm tra Cong tác Cãi cách hành chInh thj xã cfl'a Lô nãm 2022 

(Ban hành kern theo Quyêt d/nh s /QD- UBND ngày /02/2 022 
cza Uyban nhdn dan thjxà CtaLô) 

I. MVC  FilCH, YEU CAU 

1. Miic dIch. 

- Nh&m dánh giá chInh xác, thrc chit müc d, k& qua thrc hin nhim vu 
cong tác cái cách hành chinh, chi ra nhing mt con htn ch, tn ti, kjp thai chn 
chinh, d xut bin pháp, giài pháp dê thçrc hin tot han nhim vi cong tác cài cách 
hành chInh nhüng näm tip theo. 

- Nâng cao và to chuyn bin v thirc chp hành k lut, k cuang, trách 
nhim cüa di ngQ can b, cong chirc, viên chrc, nht là ngithi d(mg du các ca 
quan, dan vj trong vic t chüc, thirc hin nhim vi cong tác cái cách hành chInh, 
triên khai thirc hin Chi thj s 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 cüa Thu tuóng ChInh phü 
v tang cuèng k5' 1ut, k cuang trong các ca quan hành chInh nhà nithc các cp. 

- Xây dirng di ngü can b, cong chi'rc, viên chirc có thtrc trách nhim, nàng 
dng, sang tao, có thirc t chirc k 1ut t&, di mói tác phong, 1 1i lam vic, thuc 
hin nghiêm Luat  Can b, cOng chüc, Lut Viên chi'rc và các van bàn quy djnh cüa 
Nhà nuâc, gop phn tang cuè'ng hiu hrc, hiu qua trong chi do, diu hành. 

- Thông qua kim tra nhäm phát hin nhQ'ng tn tai,  hn ch trong t chirc, chi 
dio trin khai cái cách hành chInh; kjp th?i chân chinh, phê bInh nhU'ng Ca quan, 
dan v chua chü dng, chua tIch c1rc trong vic t chirc thirc hin nhim vi cOng tác 
cài cách hành chInh. 

2. Yêu cu 

- Kim tra phãi dung tr9ng tam, tr9ng dim, tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut, 
dam báo cht luçmg, khách quan, không gay tr& ngti dn hot dng cña các ca quan, 
danvj. 

- K& hçip cOng tác kim tra cài cách hành chInh vói vic kim tra tInh hInh t 
chuc thrc hin nhim vi cong tác ni vi t?i  ca quan, dan vj. Kêt hçip cOng tác tir 
kim tra vi kim tra trirc tip tai  ca quan, dan vj. 

- Các ca quan, dan vj duçc kim tra cir can b, cong chuc có chüc trách, nm 
vUng chuyên môn, nghip vi d phM hçip và cung cap các thông tin, h sa theo yêu 
cu, tao  diu kin d Doàn Kiêm tra hoàn thânh nhim vi duc giao. 

- H sa kim tra phâi dugc 1p day du và luu trü theo dung quy djnh. 



II. NQI DUNG VA HNH THUC KIEM TRA 

1. Ni dung kiêm tra chuyên d CCHC: 

1.1 Cong tác chi dio, diu hành cong tác câi cách hành chInh (CCHC). 

- Vic tham muu cho cp üy dãng cüng cp ban hành các van bàn d chi dao 
cOng tác cãi cách hành chInh cüa ca quan, don v, da phuo'ng. 

- Vic phân cOng länh do, Ca quan, don vj phii trách cOng tác CCHC; Vic 
ban hành các van bàn chi do nh&m dy mnh cOng tác CCHC cüa ca quan, dcm vj, 
da phuong. 

- Vic ban hành k hoch câi cách hành chInh näm 2022; Dánh giá k& qua 
thrc hin k hoach CCHC nAm 2021 (so nhim vi dã hoàn thành, chua hoàn thành 
so vói k hoach). 

- K& qua thrc hin k hoch tuyên truyên cãi cách hành chInh (k hotch 
tuyên truyn và kêt qua tuyn truyn cài cách hành chInh, phuo'ng pháp tuyên 
truyn); Cong tác phôi hçTp gicta Uy ban nhân dan phi.thng vri Uy ban Mt trn T 
quc và các t chtrc chInh trj xã hi cüng cp d thirc hin cong tác tuyên truyn 
CCHC. 

- S luqng các cuc hçp có ni dung lien quan dn cong tác cài each hành 
chInh (kim tra s h9p, s ghi ngh quyt các phiên h9p cüa ca quan, don vj). 

1.2. Vé câi each th ch 

- Vic ban hành, tharn muu ban hành Van bàn quy phm pháp 1ut 
(YB QPPL). 

- Két qua thc hin cOng tác kim tra, tr kim tra, rà soát van bàn quy phm 
pháp lut cña Ca quan, dan vj (s nhim vli dã hoàn thành, chua hoàn thânh so vOi 
k hoach). 

- Vic chn chinh, khc phc sau kim tra. 

1.3. V cai cách thu tue hành chInh. 

- Dánh giá kt qua thirc hin k hoch rà soát, cp nht, b sung, niêm yt 
cOng khai các thu tiic hành chInh (TTHC) thuc thrn quyn giãi quyt ti ca quan, 
don vj và thuc thâm quyên giài quyêt cüa UBND thj xâ thuc phm vi trách n}iim 
cüa các phông, ban, dan vj, UBND các phu?ng. 

- Kim tra nai tip nhn phân ánh, kin nghj v quy dnh hành chInh cüa cá 
nhân, t chüc dM vi TTHC thuc thm quyn; kim tra kt qua xu 1 nhQ'ng phãn 
ánh, kiên nghj ye quy djnh hành chinh. 

1.4. V câi cách t chuc b may 

- Vic ban hành, süa dôi, bô sung các quy ch hot dng cüa ca quan, don vj 
cho phü hgp vái nhüng quy djnh mad cia ChInh phü, cua B, ngành và dja phuong 
(Quy ch lam vic, Quy tc 1mg xlr, Quy ch dan chü, Quy ch chi tiêu ni bô...). 

- Vic quãn 1 sIr dung biên ch gn vad ca cu cOng chlrc, viên chlrc cüa ca 
quan, dan vj. 



- Vic t chirc thirc hiên, dánh giá tInh hInh phân cp quán 1 nhà nuó'c trên 
các linh virc: v t chüc can b, v quân 1 dt dai, v quán 1 tài san, ngân sách, v 
quy hoach,  k  hoach... 

1.5. V xây dirng nâng cao cht 1uçng di ngü can b, cong chirc, viên chüc. 

- K& qua t chirc trin khai thrc hin Ngh djnh 108/2014/ND-CP cüa ChInh 
phü v chInh sách tinh giân biên ch và các van ban cüa cp có thm quyn v thirc 
hin quy trInh trin khai chInh sách tinh gián biên ch. 

- Kt qua t chirc trin khai thirc hin Ngh djnh s 56/201 5/ND-CP cüa ChInh 
phü v dánh giá, phân loai cong chüc, viên chüc theo phân cp t chirc và can b (h so 
dánh giá, kt qua phân loai can b, cOng chüc, viên chüc nãm 2021). 

- Cong tác dào tao,  bM dumg can b, cong chirc, vien chirc (s lu'çit can bô, 
cong chüc, viên chirc ducc cir di dào tao,  bôi duO'ng). 

- Vic xây drng D an xác djnh vj tn vic lam g.n vói co cu cong chic, vien 
chirc cUa co quan, don vj. 

- Cong tác quán 1, sir ding, quy hoach,  dánh giá, khen thti&ng, kS'  1ut, thrc 
hin ch d chInh sách di vâi can b, cong chirc, viên chirc và quán 1 h so can bô, 
cOng chirc, viên chüc hang nàm. 

- Cong tác giãi quyêt khiêu nai,  t cáo cña t chirc, Ca nhân di vi can bô, 
cOng chirc, viên chüc. 

1.6. V cái cách tài chInh cong 

- Vic ban hành, sra di b sung quy ch chi tiêu ni b; quán 1 tâi chInh, tài 
san theo Nghj djnh s 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005 cüa ChInh phü quy djnh 
ch d t1r chü, ti.,r chju trách nhim v si1 diing biên ché và kinh phi quán l hành 
chInh dôi VÔi co quan nhà nuôc; Nghj djnh s 117/2013/ND-CP ngày 07/10/20 13 
cua ChInh phü v sira di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 130/2005/ND-CP. 

- Vic ban hành, sfra di b sung quy ch chi tiêu ni b; quãn l tài chinh, tài 
san theo Nghj djnh s 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 quy djnh v ch d tir chü 
cüa don vj sir nghip cOng lap. 

- Vic cong khai thu chi tài chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

1.7. V hiên dai hóa nn hành chInh 

- Vic 1rng diing cong ngh thông tin trong co quan hành chInh nhà nu'c, don 
vj sr nghip; 

- Vic áp diing h thng quán 1 chat luçing theo tiêu chuAn ISO vào hoat  dng 
quan 12 hânh chInh tai  co quan, don vj. Duy trI cOng tac kim tra ni b, khc phic 
lôi trong vic áp di.ing h thông quân 1 cht hrng (dôi vai các phOng ban chuyên 
rnôn). 

1.8. V thirc hin co ch mt cira, mt cira lien thông. 

- Kt qua t chrc trin khai thirc hin Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngáy 
23/4/2018 cüa ChInh phü ye thirc hin co ché mt cra, mt ci'ra lien thông trong giái 



quyt thu tVc  hành chInh và các van ban cüa cp có thm quyn v thrc hin Nghj 
djnh so 61 cüa ChInh phü. 

- Vic kin toàn B phn tip nhn và trâ k& qua; Ban hành, sira dM b sung 
quy ch hoit dng; Bô trI cong chi'rc trirc tip lam vic, thirc hin ch d phii cp cho 
cong chüc lam vic trrc tiêp ti b phn tiêp nhn và trà kêt qua; tInh hInh b tn nci 
lam vic, ca s vt chat cho B phn tip nhn và trâ kt qua. 

- Vic niêm yet cong khai thñ tçic hành chInh. Vic 1p h tMng s sách theo 
dOi vic tiêp nhn ho so' và trã kêt qua. 

- Kt qua dat diigc, hn ch, yu kern, khó khän trong vic t chirc thirc hin Ca 
ch mt cira, mt cira lien thông. Cong tác phôi h9p giüa các cap, các ngành có lien 
quan trong giâi quy& cong vic theo Ca ch mt ci:ra, mt cira lien thông. 

2. Ni dung kiêm tra dIt xut 

- Kim tra vic chap hành Chi th s 26/CT-'ITg ngày 05/9/20 16 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü v tang cuè'ng k' 1ut, k cuang trong các Ca quan hành chinh nhà niic các 
cp; Chi thj s 25-CT/TU ngày 18/12/20 13 cüa Ban Thu'?mg vi tinh üy v nêu cao trách 
nhim và chn chinh tác phong cüa can b, dáng viên, cong chirc, viên chirc. 

- Kim tra vic thirc hin quy ch lam vic, k$i 1ut, k crnmg hành chInh, dto 
diLrc cOng ViT, van hóa cOng s& cüa Cong chüc, viên chuc thuc co quan, don vi, UBND 
các phu?mg (vic th%rc hin thi gian lam vic, quân 1, sir drng the can b, cOng chuc, 
viên chuc ...). 

- Kim tra vic thrc hin giâi quyt TTHC cho t chuc, cong dan thuc thm 
quyn cüa cci quan, do'n vj; phiêu tip nhn h so, phiêu hçn trã kt qua; s ghi chép, 
theo dOi vic tip nh3n và tra kêt qua giái quyt ho so, TTHC cho t chuc, cong dan. 

- Kim tra vic thirc hin cong tác tip cong dan, tinh thn, thai d phiic vi1 nhân 
dan, trách nhim trong giâi quyt cOng vic cüa di ngü can b, cOng chuc, vien chuc, 
ngtx?i lao dng 

3. HInh thñ'c, quy trInh kiêm tra 

3.1 Tr kim tra: Các Phông, ban, ngành, UBND các phung chu dng xay 
dirng k hoch và tin hành tir kim tra ti don vj và các don vj trirc thuc theo Dê 
cixang báo cáo kim tra nêu ti dim 1, Miic II, k hotch nay, gui báo cáo tr kim 
tra (qua Phông Ni vu). 

3.2. UBND th xã thành 1p Doân kim tna, doàn kim tra thuc hiên kim tna 
tnrc tip theo các quy djnh ti dim 1, Mic II, kê hoach nay. Doàn kiêm tra cña thj 
xã tnirc tip kim tra ti mt s phông, ban, don vj, UBND các phung (doàn kiêm 
tra sê gui van bàn dn co quan, don vj tnuc 10 ngày lam vic v thành phân, 1ch và 
ni dung kirn tna). 

Sau kim tna, Doan kim tra có trách nhim hoan thành h so kim tna theo 
quy dnh, báo cáo Chü tjch UBND thj xã v kt qua kim tna. 



Phông, ban, dan vj thrçc kim tra phãi chju trách nhim truâc pháp 1ut ye 
tinh chInh xác, trung thrc cüa thông tin, tâi 1iu dã cung cap; giái trInh bang van ban 
nhmg ni dung ma Doàn kim tra yêu cu lam rO them. 

3.3 Kim tra dt xut (không báo trithc cho ca quan, dan vj bit ljch, thñ gian 
kim tra). 

III. DON VI KIEM TRA VA THOI GIAN KIEM TRA 

1. Di v&i kiêm tra chuyên dê 

1.1.Do'nvlkiêmtra 

- Dçit 1. Kim tra phông Kinh t, UBND phithng Nghi Thüy. 

- Dçt 2. Kim tra phông Tu pháp, UBND phurng Thu Thüy. 

1. 2. Thôi gian kiêm tra 

- Dqt 1: Tü ngày 01/6/2022 dn ht 3 1/7/2022. 

- DQt 2: Tr ngày 0 1/9/2022 dn ht ngây 15/10/2022. 

Doàn kim tra sê tin hành kim tra trirc tip ti mi dan vj không qua 02 
ngày lam vic, (Doàn kiêm tra së có ljch kiêm tra giri trithc các don vj duqc kiêm 
tra). 

1.3. Mc kim tra. Tr 01/01/2021 dn thai dim Doàn dn kim tra. 

2. Dôi vói Kiêm tra dot xuât 

- Doàn kim tra thirc hin kim tra dt xut di vi It nht 03 phông, ban, don 
v, UBND các phi.thng. 

- Thii gian kim tra, don v kim tra: Do Doàn kim tra quyt djnh theo ti.irng 
dçit kim tra và không báo truâc. 

IV. KINH PHI KIEM TRA 

Thirc hin theo quy djnh ti Thông tu s 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 
cüa Bô Tài chinh Quy djnh vic 1p dir toán, quân l, sir diing và quy& toán kinh phi 
bâo dam cong tác cái cách hành chinh nhà nuc; Ng quyt cüa Hi dng nhân dan 
tinh Ngh An Quy djnh mtrc chi cong tác phi, ch d t chi.irc các cuc hi nghj dOi 
vái các Ca quan nhà nuóc và don vj sr nghip cong 1p tinh Ngh An và các quy 
dinh hiên hânh cüa Nhà nuc. 

Ngun kinh phi bâo dam cho cong tác kim tra cãi each hành chinh nhâ nuóc 
nàm 2022, 1y tCr ngun ngân sách chi cho hot dng cái each hành chinh nhà nucic 
cüa thi xã. 

V. TO CHtC THUC HIN 

1. Giao Phông Ni vu: Chü trI phi hçip vój các co quan lien quan thành l.p 
Doàn kim tra câi cách hânh chInh cüa th x nãm 2022 vói thành phn, s6 1ung 
thânh viên dam bâo hoan thành nhim vi duc giao. Tru'ng tp can b, cong chrc 
tham gia doàn kiêm tra và to chüc cuc kiêm tra theo k hoch nay. 



- Xây dirng ljch kim tra d thông báo dn các co quan, dan vj ducic kim tra 
và to chüc thirc hin cong tác kirn tra theo k hoch. 

- K& thi1c mi dçt kim tra tng hçp báo cáo kt qua vâi UBND thj xa, tham 
miru ban hành van ban d chn chinh nhüng tp th cá nhân chua chü dng, chua 
tich circ trong vic to chirc thirc hin nhim vii cong tác cái cách hânh chInh, xir 
hoc d xut, kin nghj bin pháp xü 1 dôi v9i các sai phm cña cá nhân, t cht'rc 
trong linh vçrc kim tra theo thâm quyn. 

2. Giao các phông, ban, ngành có lien quan phân cong lãnh do và chuyên 
viên tham gia Doân kiêm tra cOng tác cái cách hành chInh theo k hoch kim tra 
dung quy djnh. 

3. Các ca quan, dan v duçc xác djnh Doàn kim tra cüa th xà dn kim tra 
trrc tip có trách nhim chun bj dy dü các báo cáo, tài 1iu theo yêu cu cüa doàn 
kim tra; bô trI thánh phân lam vic vi Doàn kim tra dung thi gian quy djnh; to 
diu kiên d Doàn kim tra hoàn thành tt nhiêm vu kim tra. 

4. Các Phông, ban, ngành, UBND các phuing không thuc dM tuçing Doàn 
kim tra cüa thj xâ trrc tip den kim tra, can cr vâo k hoich kirn tra cüa Uy ban 
nhân dan thj xA báo cáo kêt qua tir kim tra vâi U' ban nhân dan th xâ (qua Phông 
Ni v tng hp trijóc ngày 25/10/2022.!. 

UY BAN NHAN DAN TH! XA CIYA LO 
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