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ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG VĂN ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /KH-UBND Văn Đức, ngày  15 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 653/KH -UBND ngày 31/12/2021 của UBND phường 
Văn Đức về cải cách hành chính năm 2022, UBND phường Văn Đức xây dựng kế 
hoạch công tác tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn 
phường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm đánh giá đúng thực trạng việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại 

các bộ phận qua đó có giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện 
công tác cải cách hành chính;

Thông qua kiểm tra rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, 
điều hành cải cách hành chính thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo 
cơ quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách 
hành chính của phường;

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ 
cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất 
là người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu
Việc kiểm tra phải nghiêm túc, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động 

của các bộ phận được kiểm tra;
Việc kiểm tra phải thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm và đạt 

hiệu quả cao;
Những kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được các bộ phận thực hiện nghiêm 

và có báo cáo kết quả khắc phục sau kết luận kiểm tra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Đối tượng kiểm tra: Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch phường
2. Nội dung
+ Công tác rà soát, cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. 
+ Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC.
+ Công tác số hóa hồ sơ trong giải quyết TTHC
+ Công tác cập nhật số theo dõi ngoài hệ thống.
3. Thời gian: Tháng 9/2022



III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Thành phần Tổ kiểm tra:
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường- Tổ trưởng; 
Công chức Văn phòng – thống kê - Thư ký.
Đối với các bộ phận được kiểm tra gồm:
Công chức Tư pháp – hộ tịch: 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ủy ban nhân dân phường thành lập Tổ kiểm tra cải cách hành chính; thông báo 

đến các bộ phận được kiểm tra trước 15 ngày và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra 
theo kế hoạch; Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả sau kiểm tra.

Các bộ phận được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung phục vụ việc 
kiểm tra, xây dựng báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân phường (qua đồng chí thư ký 
đoàn kiểm tra) chậm nhất 05 ngày trước khi kiểm tra và chuẩn bị tài liệu có liên quan 
theo yêu cầu phục vụ Tổ kiểm tra.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa 
bàn phường. Yêu cầu các bộ phận được kiểm tra nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
- Phòng Nội vụ thành phố; Chủ tịch
- TTr Đảng ủy, HĐND, MTTQ;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VP.

       Dương Văn Chiên
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