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KẾ HOẠCH
Tự kiểm tra cải cách hành chính- Hoạt động công vụ năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 05 /KH-UBND, ngày 26 /01/2022 của UBND xã về
công tác cải cách hành chính năm 2022, UBND xã xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra Cải
cách hành chính - Hoạt động công vụ năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tự kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày
22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật kỷ
cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực
lượng vũ trang trên địa bàn Hà Tĩnh.
2. Tự kiểm tra việc cán bộ, công chức triển khai thực hiện các lĩnh vực trong
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của xã; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
được giao năm 2022.
3. Phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý
nghiêm những trường hợp cán bô, công chức, cán bộ không chuyên trách vi phạm
trong thực thi công vụ; gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức và người
dân trong quá trình giải quyết TTHC tại xã.
II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP:
1.Đối tƣợng:
- Cán bộ, công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
được quy định tại các Nghị định của Chính phủ.
2. Nội dung tự kiểm tra
2.1. Tự kiểm tra thực hiện cải cách hành chính:
Tự kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch cải cách
hành chính năm 2022 của cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực.
2.2. Tự kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên liên quan
đến lĩnh vực chuyên môn; tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ
2021-2026 của UBND xã; tự kiểm tra việc thực hiện: Quy tắc ứng xử của cán bộ,
công chức, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan; Quy chế văn hóa công vụ tại cơ
quan; tự kiểm tra thực hiện Quy định về nghĩa vụ, những việc cán bộ, công chức, viên
chức được làm và không được làm; Tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành
chính.
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- Tự kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả tại xã đối với tổ chức và cá nhân.
- Tự kiểm tra việc thực hiện chữ ký số, việc gửi nhận văn bản điện tử, ứng dụng
các phần mềm gửi nhận văn bản, hồ sơ công việc, ý kiến chỉ đạo điều hành của lãnh
đạo xã.
- Tự kiểm tra việc thực hiện một số nội dung khác được lãnh đạo thành phố
giao.
3. Phƣơng pháp:
- UBND xã thành lập Tổ tự kiểm tra Cải cách hành chính - hoạt động công vụ
để tổ chức thực hiện kế hoạch này.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA
1. Kiểm tra định kỳ
Hàng năm, định kỳ vào ngày 20 tháng 5 và trước ngày 20 tháng 10 UBND xã
tiến hành tự kiểm tra cải cách hành chính - hoạt động công vụ trong cơ quan xã và báo
cáo về phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch, Tổ công tác có trách nhiệm tự kiểm tra và báo cáo kết quả
về Phòng Nội vụ thành phố.
2. Giao công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của xã tham mưu,
phân công cụ thể thành viên trong Tổ tự kiểm tra cải cách hành chính – hoạt động
công vụ thực hiện kế hoạch tự kiểm tra.
Trên đây là kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính – hoạt động công vụ của
Xã Thạch Hạ năm 2022, đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
-Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;
- Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể;
- Công chức chuyên môn;
- Lưu. VT, VP.
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