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HUYỆN CAO LỘC 

 

Số: /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày  tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính; Nội vụ;  

Tư pháp; Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 

 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện; Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 04/01/2021 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2020; Kế 

hoạch số 22/KH-UBND ngày 12/01/2021 về Công tác thi đua, khen thưởng năm 

2021; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 14/01/2021 về triển khai công tác văn thư, 

lưu trữ trên điạ bàn huyện Cao Lộc năm 2021; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 

18/01/2021 về Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; 

theo dõi thi hành pháp luật 2021 và Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 21/01/2021 về 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2021. 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải 

cách hành chính, Nội vụ; Tư pháp; Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo năm 2021trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Công tác Cải cách hành chính 

- Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

(CCHC); đồng thời, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, kịp thời chấn chỉnh, 

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

chính năm 2021 và những năm tiếp theo; góp phần khắc phục, nâng cao các chỉ số 

đánh giá của huyện. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong thực 

hiện CCHC. 

- Thông qua kiểm tra kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương 

những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có những sáng kiến, đổi mới trong công tác 

CCHC đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát hiện những hạn chế yếu 

kém, khó khăn, vướng mắc để kip̣ thời tháo gỡ hoăc̣ xác điṇh trách nhiêṃ trong 

viêc̣ triển khai các nhiêṃ vu ̣liên quan đến CCHC năm 2021. 

2. Công tác Nội vụ 

- Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện những quy định của pháp luật 

về công tác Nội vụở các cơ quan, đơn vị; phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong 

công tác quản lý, thực hiện chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa và xử lý những hành vi vi 



2 

phạm pháp luật (nếu có) theo đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

của hoạt động quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn huyện. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm phục vụ 

người dân và doanh nghiệp của đội ngũ CBCCVC và người lao động; đặc biệt là 

vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

3. Công tác Tư pháp 

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tư pháp; nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ và nhân dân. 

- Kiểm tra nhằm phát huy ưu điểm, sáng taọ, để tiếp tục phát huy; kịp thời 

khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, khó khăn vướng mắc trong công tác tư 

pháp. 

4. Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Nhằm nắm tình hình và đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước 

trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư; tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; phát hiện và chấn chỉnh kịp 

thời những thiếu sót, đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn; nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối với công tác Cải cách hành chính 

a) Việc thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 21/01/2021 về công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2021, trong đó tập trung vào các 

nội dung: 

- Việc chỉ đạo, quán triệt của cấp ủy Đảng cơ sở trong việc thực hiện CCHC 

tại cơ quan, đơn vị mình; việc xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC của cơ 

quan; công tác thông tin, tuyên truyền; kết quả thực hiện 6 nội dung CCHC. 

- Việc thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông tại các cơ quan, các xã, 

thị trấn; việc rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

(TTHC) trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các TTHC liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp.  

 - Việc thực hiện văn hóa công sở và văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động. 

- Việc thực hiện chỉ đạo, quản lý và kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong việc chấp hành nội quy, quy 

chế làm việc; thái độ tiếp xúc, ứng xử trong giải quyết công việc cho các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp. 

b) Việc triển khai, thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục, nâng cao các 

Chỉ số đánh giá heo Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND huyện. 
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c) Các nội dung khác có liên quan đến công tác CCHC theo nôị dung Kế  

hoac̣h số 73/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND huyện về kiểm tra việc thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 và các văn bản chỉ đaọ, điều hành của 

UBND huyện về CCHC trong năm 2021. 

 2. Đối với Công tác Nội vụ 

2.1. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền: (Kiểm tra các xã, thị trấn) 

- Việc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh về cán 

bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách xã, thôn. 

- Việc quản lý, sử dụng biên chế và thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương, 

giải quyết các chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã và những 

người hoạt động không chuyên trách xã, thôn trên địa bàn huyện. 

- Công tác bố trí phân công, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, hợp đồng 

lao động; việc thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu, 

khối phố trên địa bàn. 

- Thực hiện Quy chế làm việc của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND; Nội quy, 

quy chế làm việc của UBND xã, thị trấn. Quy chế phối hợp giữa UBND với 

HĐND, UB MTTQVN xã, thị trấn và các đoàn thể; Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; 

việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hằng năm của UBND các xã, thị trấn. 

- Việc đánh giá cán bộ, công chức; quản lý, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức. 

- Công tác quản lý hồ sơ, mốc, bản đồ địa giới hành chính của xã, thị trấn 

theo quy định của pháp luật. 

- Công tác tuyên truyền,triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn không đủ 

điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. 

2.2. Lĩnh vực Văn thư - lưu trữ 

Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nghiệp vụ văn 

thư - lưu trữ, việc lập hồ sơ lưu trữ, công tác soạn thảo văn bản, ban hành văn bản 

và quản lý văn bản đi, đến; quản lý và sử dụng con dấu. 

2.3. Lĩnh vực quản lý nhà nước về Thanh niên và Hội đặc thù 

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê số lượng, chất lượng thanh niên 

hàng năm trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Hội; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý đối với công tác Hội; các văn bản chỉ đạo các Hội hoạt động đúng 

tôn chỉ, mục đích. 

2.4. Lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng (đối với cấp xã) 

 Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng theo thẩm 

quyền của cấp xã theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông 

qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Nghị định số 162/2017/NĐ-
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CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết môṭ số điều và biện pháp thi 

hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

2.5. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng 

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký các danh hiệu thi đua, phát động phong 

trào thi đua; công tác tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua của cơ quan, 

đơn vị; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng;  

- Tình hình thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; Quy trình xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng 

ở cơ sở. 

- Công tác sơ, tổng kết phong trào thi đua; chế độ thông tin, báo cáo và tham 

dự họp thành viên khối thi đua; Công tác xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, khen 

thưởng nhân điển hình tiên tiến; Quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng. 

3. Đối với công tác Tư pháp 

- Việc xây dựng ban hành văn bản thực hiện nhiệm vụ:Kế hoạch triển khai 

công tác tư pháp năm 2021; Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Công tác rà soát 

quy định, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn năm 2021. 

- Về chuyên môn nghiệp vụ: Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng 

thực; lưu trữ sổ sách, hồ sơ đối với công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực 

và việc thu lệ phí hộ tịch, chứng thực; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở, việc thực hiện chi kinh phí hỗ trợ cho công tác 

hoà giải ở cơ sở; công tác theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; công tác văn bản quy phạm pháp luật. Việc rà 

soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. 

4. Đối với công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp 

công dân 

- Kiểm tra việc chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ sở trong việc thực hiện tiếp công 

dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị;  

- Kiểm tra việc bố trí nơi tiếp công dân, nhân sự, lịch tiếp công dân, quản lý 

hồ sơ liên quan, xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân của cơ quan;  

- Kiểm tra kết quả thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo, thái độ tiếp xúc, ứng xử với công dân, tổ chức trong giải quyết công 

việc tại cơ quan, đơn vị. 

- Kiểm tra việc giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền; 

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo tháng/quý/năm về công tác tiếp 

công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; 

- Các quy định khác có liên quan (nếu có). 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI KỲ, THỜI GIAN KIỂM TRA 
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1. Đối tượng kiểm tra:Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn.  

2. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra. 

3. Phương pháp kiểm tra 

a) Tư ̣kiểm tra 

Các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn tư ̣ kiểm tra công tác 

CCHC taị cơ quan, đơn vi.̣ 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2021. 

b) Kiểm tra trưc̣ tiếp 

Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra taị môṭ số cơ quan, đơn vị theo chương trình, 

kế hoac̣h (danh sách các cơ quan, đơn vị đươc̣ kiểm tra trưc̣ tiếp và đề cương báo 

cáo theo phu ̣ luc̣ đính kèm).Đoàn kiểm tra sẽ gửi văn bản đến cơ quan, đơn vị về 

thành phần, thời gian kiểm tra cu ̣thể; 

Thời gian hoàn thành:Từ Quý II năm 2021 đến hết ngày 31/10/2021. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra; 

xây dựng lịch kiểm tra cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị. 

 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị địa điểm làm việc, 

báo cáo theo nội dung kiểm tra (ngắn gọn), hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội 

dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. 

 3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động 

kiểm tra theo quy định. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện phục vụ cho hoạt 

động của Đoàn kiểm tra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh 

về UBND huyện (qua phòng Nội vụ, số điện thoại 0205. 3862. 029) để thống nhất 

giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy;Báo cáo 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Nội vụ (03b); 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn DuyAnh 
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