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KE HOJCH
Thirc hin kim tra cong tác cãi each hànb chInh, thirc hin các chi s Papi,
Sipas tii qun Hoàng Mai 11am 2022.
Thirc hin chuang trInh kim tra chuyên ngành djnh kS' hang nm; UBND
qun Hoàng Mai xây dirng Kê hoach kim tra cong tác cãi each hành chInh,
th'çrc hin nâng cao chi so Hiu qua quãn trj và hành chInh cong (Papi); chi so
hài lông ye sir phiic vii hành chInh (Sipas) näm 2022 theo các ni dyng cli the
nhu sau:
A. MVC BICH, YEU CAU:
!. Mijc dIch:
- Rà soát, dánh giá viêc trin khai thirc hin các nhim vi theo chucm
trInh, kê hoach, kêt lun, chi dao cüa UBND Qun, Chü tjch UBND Qun;
- Dam bào Cong tác rà soát, nrn b.t, dánh giá kjp thai cong tác CCHC tai
các dan vj trrc thuc, phiic vi hiu qua Cong tác 1nh dao, chi dao; dam bâo
cong tác CCHC dixçic thirc hin ditng ni dung, tiên d IKe hoach cña Qun. Phát
hin kjp thii nh&ng sang kiên kinh nghim, mô hinh hiu qua dê có phiiang an
nhân rng mO hInh trong toàn Qun;
- Dánh giá nhüng ni dung chua lam duqc, hn chê, nguyen nhân và giãi
pháp tháo' gO nhttng khó khän; yi.r&ng mc cüa các ca quan, dan vj, djaphixang
trong to chirc thc hin chi dao ciia Thành phô và Qu.n ye cOng tác CCHC, qua
do xác djnh nhfthg van dé can tp trung chi dao hoc bô sung, diéu chinh trong
thi gian tiêp theo;
- K& qua kim tra CCHC là can cü quan tr9ng xác djnh chi s CCHC các
phông chuyên môn, UBND các phurng.
II. Yêu can:
- Hoat dng kim tra phâi dam bào tInh chInh xác, khách quan, trung thçrc
và dung quy dnh; Không lam ành hu&ng, can trâ các boat dng cong tác cüa ca
quan, don vj và Ca nhân khi thirc hin kiêm tra;
- PhOi hçp chit chê giüa các cci quan, dan vj, dja phiiang dê dam bão vic
kiêm tra mang tinh toàn diên, tránh chông chéo, dOng thai có tr9ng tam, tr9ng
diem; chii các ni dung quan tr9ng nhäm cài thin, nâng cao các chi so Papi,
Sipas;
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- Tang ci.thng kim tra dt xut, không báo trixóc, tp trung xác djnh rô dja
chi, trách nhim cüa t chüc, cá nhân nguii dirng du trong vic thirc hin chüc
trách, nhim V11, thrn quyn quail l nhà nuóc trên dja bàn, linh virc duqc giao
theo döi, phii trách;
- Tang cuông trách nhim kim tra, hixàng din theo chuyên dé cüa các
phông chuyén mon theo linh vrc CCHC d& vi UBND các phu?ing;
- Các phông, ban, dan vj, UBND các phithng can xác djnh vic kim tra
cOng tác CCHC, nãng cao chi s Papi, Sipas là nhim vi thtr?mg xuyên. Hoat
dông kim tra dam bào nghiêm tüc, gop phan thit thirc phiic vi tOt nhim vii
chInh trj, chuyên mOn cüa dja phuang, dan vj.
B. NO! DUNG KE HOCH KIEM TRA:
I. Dôi ttrqng: Các phông, ban, dan vj, UBND các phu&ng thuc qun;
II. Ni dung; phiro'ng thu'c:
1. N3i dung:
- Viêc xay dimg chuang trInh, k hoch d chi dao, t chüc thirc hin
Chuang trInh, k ho?.ch cüa Qun u, UBND Qun v CCHC, thirc hin các ni
dung lien quan nâng cao chi s Papi, Sipas trong näm 2022. Vic trin khai và
k& qua thrc hin các nhim vii theo chuang trInh, k hoach, kt 1un, chi dao
cüa UBND Quân, Chü tjch UBND Qutn;
- Vic t chirc trin khai và kt qua thirc hin nhim vçi cOng tác CCHC;
cài thin, nâng cao chi s Hiu qua quãn tri và hành chinh cong (Papi); chi s
hài lông v sir phçtc vi hành chInh (Sipas); tp trung vào nhftng nhim vi áã
duçic xác djnh trong K hoach näm 2022;
- Kim tra thrc hin cái each thu tue hành chInh theo co ch mt cira, mt
ci:ra lien thông theo tinh than Nghj djnh s 61/201 8/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa
ChInh phü, Nghj djnh s 107/2021/ND-CP ngày 06/12/2021 cüa ChInh phü v
sira dôi, b sung mt s Diu cüa Nghj djnh s 61/20181ND-CP ngày 23/4/2018
cüa ChInh phü; Quy& djnh s 18/2020/QD-UBND ngày 04/9/2020 cua UBND
thành ph v thirc hin cci ch mt cüa, mt c1ra lien thông trong giãi quy& thu
tuc hành chInh.
- Kim tra vic trin khai thirc hin cung l'rng djch vii hành chInh cong
müc d 3, 4 và vic trin khai trng diing các ph&m mm din tü phiic vi cOng tác
quân 1, diu hành, hoat dng tai co quan, dan vj.
- Kim tra vic thirc hin các quy djnh v ni dung, djnh mirc chi trong
hoat dng cãi each hành chinh, kim soát 11THC.
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2. Rinh thá'c kicm fra:
2.]. Kié'm Ira qua báo cáo.
thu ch d báo cáo djnh
Các phông chuyên môn, UBND các phumg
kST, báo cáo dt xu.t v CCHC;
dirng k hoach tir rà soát, kim tra các ni
dung lien quail; lng ghép ni dung báo cáo kt qua tçr kim tra trong báo cáo
CCHC 9 tháng (giri kern các van bàn chi dao sau kim tra v vic khc phiic han
ch, kt qua tái kim tra...).
man

xay

Van phông HEND-UBND qu.n; cac phông: Tu pháp, Thanh tra, Tài
chInh - K hoach, Van hóa và Thông tin, Kinh t thirc hin dy dü ch d tng
hcip k& qua trin khai ni dung CCHC, Papi, Sipas thuc linh virc do &m vj
chju trách nhim chü trI, tham mini UBND Qun, gi:ri báo cáo djnh k3r v UBND
Qun (qua phông Ni vi d tng hgp).
Doàn kirn tra sà diing các ni dung, s
boat dng kim tra.

lieu

trong báo cáo d phic vi

2.2. Kié'in ira trwc tiêv:
Thy thuc din bin djch bnh Covid- 19, vic kim tra trrc tip sê duçic
thuc hiên disâi 02 hInh thüc nhii sau:
a) Kim tra theo K hoach, có báo truróc: Doàn kim tra lam vic theo K
%4
hoach duçic thông báo triiâc di vâi các ni dung kim tra tai K hoach nay.
.9
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- Co quan, don vj chuãn bj báo cáo (theo ni dung kiêm tra), giri Doài
vic.
kim tra trithc ngày kim tra It nht 05 ngày
lam

- Doàn kim tra trlrc tip
vic tai co quan, dcin vj. Trong trumg hçip
cn thit, Doàn kim tra së lam viêc. vói mt s&tô chüc, cá. nhân lien quan tai co
quan, don vi d kim tra, xác minh.
lam

b) Kiêm tra dot xut:
Doan kim tra kim tra dt xut, không báo truóc tai trii s& co quail, don
v, dja phuong; các dja dim giãi quyt TTHC, dja dim tip cong dan;... theo
các ni dung kim tra tai K hoach nay.
Doàn kim tra có th tái kim tra di vri mt
trirèng bçp can thit.

S

co quan, don vj trong

3. Thôigian kièm Ira: Tilt tháng 3/2022 dn tháng 12/2022.
III. TO CHU'C TIIUC mEN:

1. Giao phông Ni vii tham mini UBND Qu.n Quyt djnh thành 1p Doàn
kiêm tra.
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2. Doàn kim tra cüa qun Co nhim vii t chüc kim tra theo diing phm
vi quyên hn, nhim vi duçic giao; tong hçip kêt qua kiêm tra và phôi hcip vri
Van phOng HDND-UBND Qu.n b tn ljch báo cáo UBND Qun ye kêt qua và
dánh giá kêt qua kiêm tra.
- Tham mini UBND Qun tong hcip két qua kiêm tra trong tüng qu
(trirc ngày 10 tháng cuoi qu) và trong näm 2022 (truóc ngày 10/12/2022), báo
cáo UBND Thành phô, Sà Ni v Thành phô theo chê d quy djnh.
- D xu.t UBND Qu.n v vic khen thu&ng dan vj, cá nhán lam t&;
phuang an xü l vi phm sau kiêm tra theo quy djnh.
3. Các phông, ban, ngành lien quan thuc qun cO trách nhim b tn ci:r
can b tham gia day dü ljch kiêm tra tai các dan vj. Tong hçip kêt qua kiêm tra
tai các ni dung lien quan t&i clii dao chuyên mOn cüa phOng, ban, ngành và có
bin pháp c1i the dê chi dao các dan vj ca s& thc hin dung các quy dnh cüa
Nhà nithc ye vic thirc hin quyên han, chuc trách, nhim vi discic giao.
4. Các dan vi drnic kim tra có trách nhim:
- Rà soát 'ai toàn b các ni dung cong vic theo chuang trmnh, k hoach,
chi dao cüa UBND Qun, Chü tjch UBND Qun giao cho co quail, dan vj;
thông báo day dü ni dung cüa Kê hoach nay trong tp the ca quan, don vj;
- Chü dng xây dimg K hoach tir kim tra tai co quan, dan vj mInh;
- Xây dirng báo cáo gui các thành viên trong doãn kim tra tnthc khi tin
hành kiêm tra 05 ngày;
- Cung cp dy dü các thông tin theo yêu c.0 cüa doàn kim tra, tao diu
kin thun 1i trong qua truth doàn kiêm tra thirc hin nhim viii tai don vj;
- Tip thu và thrc hin xü 1 các yêu c.0 cüa UBND Qu.n; báo cáo kt
qua thc hin vic xü 1 các kiên nghj ye phông Ni vii dê tong hçip báo cáo
UBND Qu.n theo quy djnh.
Trên day là k hoach kim tra cOng tác CCHC, thirc hin các chi s Papi,
Sipas tai QuQn nàm 2022; trong qua trInh thirc hin nêu có khO khn, vu&ng
mac các don vj kjp thôi báo cáo UBNID Quan (qua phOng Ni vii) dé kjp thai
giâi quyêt./.
Noinhân:
- S Ni vi Thành pho;
- Thuông trirc Qun üy;
- ChU tjch. các PCT UBND qun;
- Các phOng, ban, don vi thuc qun;
- UBND các phung thuc qun;
-LiruVT,NV.
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