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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra và tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính  

tại Sở Công Thương năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Kế 

hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch số 11/KH-SCT 

ngày 26/01/2021 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ kết quả Cải cách hành chính năm 2020, Sở Công Thương xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 

tại Sở Công Thương như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Xác định việc kiểm tra và tự kiểm tra thực hiện CCHC là nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên để công tác CCHC chính đạt hiệu quả và tạo chuyển biến tích 

cực về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, cải tiến tác phong, lề lối làm việc nhằm 

nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan. 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện công tác CCHC gồm 7 nội dung 

sau: Cải cách thể chế; Cải cách Thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; 

Cải cách Tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Công tác chỉ đạo điều hành 

nền hành chính. 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra kịp thời nắm tình hình, chủ động phát huy 

những thành tích đã đạt được đồng thời tìm ra giải pháp để khắc phục, tháo gỡ 

những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công 

tác CCHC của cơ quan, đơn vị.  

2. Yêu cầu: Công tác kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo 

chất lượng hiệu quả, tập trung vào các nội dung trong kế hoạch CCHC năm 2021 

của Sở. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, 

chú trọng trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát thủ tục hành 

chính đối với các lĩnh vực, vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở theo quy định của pháp luật; của UBND tỉnh giao. Cụ thể như sau: 
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- Công tác Cải cách thể chế với việc tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất cấp 

có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực chuyên môn đơn vị cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương 

và quy định của pháp luật hiện hành; 

- Việc tham mưu triển khai xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật do Sở tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành, các văn bản có liên 

quan đến lĩnh vực ngành; Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật... 

- Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Việc 

đào tạo, bồi dưỡng và cử công chức, viên chức đi học tập, đào tạo theo kế hoạch 

đã đề ra; 

- Việc thực hiện cải cách tài chính công, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm được quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 

ngày 07/10/2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan nhà nước; 

-  Hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan gắn với việc đổi mới phương thức điều hành, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. 

2. Kiểm tra công tác Tiếp nhận và trả kết quả; việc thực hiện các quy trình 

giải quyết TTHC, quy định về thực hiện nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC 

đối với các phòng chuyên môn thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương. 

3. Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của công chức,  người 

lao động trong cơ quan, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc, tác phong, thái 

độ ứng xử, giao tiếp với công dân,... 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Hình thức kiểm tra 

Thông qua các cuộc họp giao ban của Sở; Các cuộc họp đánh giá kết quả 

thực hiện công tác cải cách hành chính các Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm rà soát 

kết quả thực hiện của các phòng, để có ý kiến điều chỉnh và đôn đốc kịp thời. 

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của công chức, 

người lao động trong cơ quan. 

2. Về thời gian 

- Đối với nội dung 1: Theo dõi, đôn đốc thường xuyên trong năm 2021. 

- Đối với nội dung 2: Quý III, quý IV năm 2021 (thực hiện lồng ghép với 

đánh giá nội bộ). 

- Đối với nội dung 3: Theo dõi và kiểm tra thường xuyên trong năm. 
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 (Thời gian, chương trình kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo sau) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm triển khai, thực hiện tốt 

các nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động. 

2. Văn phòng Sở và Thanh tra Sở phối hợp tổ chức kiểm tra, cử công chức, 

viên chức có liên quan kiểm tra giữa các phòng, đơn vị theo yêu cầu. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, 

tổng hợp kết quả, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Sở 

để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP(NTA). 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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