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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nƣớc năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác CCHC nhà 

nước năm 2021 tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở với các nội dung như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm tra, đánh giá CCHC nhằm đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện có hiệu quả các nội dung CCHC. Qua đó, phát hiện những khó 

khăn, vướng mắc; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá 

trình thực hiện, góp phần thúc đẩy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành; biểu 

dương khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC. 

2. Xác định kiểm tra, đánh giá việc thực hiện CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên để công tác CCHC đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra. 

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Phạm vi, đối tƣợng kiểm tra, đánh giá 

Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. 

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá 

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CCHC năm 2021 tại các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở dự kiến sẽ được tổ chức, thực hiện định kỳ và đột xuất, 

cụ thể như sau: 

2.1 Nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ: 

Kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC được chỉ ra 

tại Đợt thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số CCHC cuối năm 2020. 

Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện CCHC theo Kế hoạch số 513/KH-UBND 

ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch CCHC của Sở, cụ thể như sau: 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

- Việc xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2021: Khung Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 

của đơn vị; kế hoạch tuyên truyền CCHC; xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; rà soát thủ tục hành chính; tập huấn, đào 

tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác, tinh giản 

biên chế; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà 

nước; triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; 

công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính; kết quả thực hiện Quyết định số 

3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về đổi mới phương thức hoạt 



động của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của UBND tỉnh; Quyết định số 

52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định trách nhiệm 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; việc thực hiện các 

thông báo kết luận của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; 

- Việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao cho các ngành, lĩnh vực 

quản lý theo Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về 

CCHC năm 2021; Khung nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ban hành kèm theo Chương 

trình số 04/CTr-UBND ngày 06/1/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; 

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ 

CCHC theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về 

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện CCHC; 

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; 

- Việc chấn chỉnh, xử lý, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực 

hiện CCHC. 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

của Sở 

- Công tác tham mưu và ban hành văn bản QPPL (đúng quy trình, thẩm quyền, 

nội dung hợp pháp, hợp hiến); 

- Công tác góp ý các văn bản QPPL do Trung ương, tỉnh ban hành; 

- Kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến chức năng quản lý nhà 

nước của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Xử lý các vấn đề phát hiện qua 

kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL; 

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL để đề nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ 

các văn bản QPPL không còn phù hợp; 

- Tổ chức thực hiện các văn bản QPPL của cơ quan cấp trên, cơ quan cùng cấp 

ban hành; 

- Tổ chức việc theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại 

các phòng chuyên môn, đơn vị; xử lý các vấn đề phát hiện qua theo dõi thi hành pháp 

luật của đơn vị. 

c) Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa 

liên thông 

-  Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

+ Công tác rà soát các quy định TTHC theo hướng đơn giản quy trình xử lý; 

đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện để sửa đổi, đề 

xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp; 

+ Cập nhật, công bố và công khai các TTHC theo thẩm quyền giải quyết của 

Sở trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh theo quy định của pháp luật; 



+ Thực hiện niêm yết các TTHC và địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính đầy đủ, khoa học tại nơi 

tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở ; 

+ Kết quả giải quyết các TTHC (số lượng TTHC được giải quyết theo cơ chế 

Một cửa và Một cửa liên thông...); 

+ Thực hiện trách nhiệm giải trình của các phòng chuyên môn, đơn vị, bao 

gồm trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC theo Chỉ thị số 14/CT-

UBND ngày 06/7/2015, Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của 

UBND tỉnh; 

+ Thực hiện kế hoạch truyền thông về kiểm soát TTHC (bao gồm cả truyền 

thông nội bộ và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng); 

+ Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, chính xác việc thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của  đơn vị, địa 

phương. 

- Thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông 

+ Việc niêm yết, công khai các TTHC tại Bộ phận Một cửa và trên Cổng/trang 

thông tin điện tử; 

+ Kết quả giải quyết các TTHC (Số lượng TTHC được giải quyết theo cơ chế 

Một cửa; số lượng TTHC được giải quyết theo cơ chế Một cửa liên thông...); 

+ Kiểm tra việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc và kết quả thực hiện.  

d) Cải cách tổ chức bộ máy 

- Việc rà soát, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, kiện 

toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Văn bản số 5035/BNV-

TCBC ngày 24/9/2020 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 

14/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP, gắn với tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.  

- Kết quả thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 

17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh 

giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021. 

- Kết quả thực hiện các nội dung về vị trí việc làm tại các phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc Sở theo quy định; kết quả triển khai, xây dựng Đề án vị trí việc làm tại 

các phòng chuyên môn, đơn vị chưa được phê duyệt. 

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. 

đ) Cải cách công vụ 

- Kết quả thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp 

với Đề án vị trí việc làm của các phòng chuyên môn, đơn vị đã được phê duyệt. 



- Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý theo quy định. 

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; gắn công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với việc bố trí, sử dụng, đào tạo đúng 

chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ. 

- Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, 

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ. 

- Kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức 

theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. 

- Kết quả thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

làm cơ sở tinh giản biên chế, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí 

việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ quan, đơn vị.  

- Công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa 

công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định của UBND tỉnh: số 

52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017, số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của 

UBND tỉnh. 

- Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; việc cập nhật thông 

tin hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, đơn vị trên 

phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh theo quy định. 

e) Cải cách tài chính công 

- Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản 

lý hành chính đối với cơ quan Văn phòng Sở theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Việc thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp 

công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 

của Chính phủ; 

- Công tác xây dựng, thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài 

sản công; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công; 

- Vấn đề tiết kiệm, sử dụng kinh phí hiệu quả; kết quả thu nhập tăng thêm cho 

cán bộ, công chức, viên chức. 

g) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử 

- Kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) của đơn 

vị, của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021. 

- Việc ứng dụng các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác 

nghiệp trực tuyến, một cửa điện tử, cổng thông tin điện tử (đặc biệt là minh bạch hóa 

hoạt động của cơ quan) và ứng dụng chữ ký số tại Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc 

Sở; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-141-2016-nd-cp-co-che-tu-chu-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-325310.aspx


- Việc cập nhật, công khai, minh bạch thông tin trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở và các đơn vị theo quy định; 

- Kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 05/8/2020 

của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước giai 

đoạn 2020-2025 trong năm 2021;  

- Việc xây dựng, áp dụng Quy chế văn thư, lưu trữ của Sở và các đơn vị; Danh 

mục hồ sơ của cơ quan; quản lý văn bản điện tử (kết quả trao đổi văn bản điện tử, tỷ 

lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử tại các phòng chuyên môn, đơn 

vị...); lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch 

sử; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật, phần mềm Hệ thống quản lý tài liệu 

điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư. 

- Triển khai thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 

17/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến hoạt 

động tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và khai thác dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Kết quả rà soát và thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4; 

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ; Kết quả triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành 

chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh, Kế hoạch 

số 41/KH-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh; 

- Việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi, xây dựng 

mới, áp dụng, duy trì cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc theo Kế hoạch 

513/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh; 

- Việc triển khai Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 về Chuyển đổi, 

xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021; 

- Đánh giá hiệu quả và tính phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng áp dụng 

tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở so với yêu cầu của TCVN ISO 

9001:2015 và các quy định hiện hành.  

2.2. Về kiểm tra đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính  

Tùy theo tình hình thực hiện và yêu cầu thực tiễn, thực hiện kiểm tra các nội 

dung cụ thể: 

- Việc tổ chức và hoạt động, việc thực hiện giải quyết TTHC sau đơn giản hóa 

gắn với việc kiểm tra áp dụng các Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các phòng chuyên môn sau khi được UBND tỉnh công bố; 

- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên 

chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Việc tổ chức thực hiện Đề án 3713 của UBND tỉnh; 



- Các nội dung khác theo phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. 

3. Phƣơng pháp, thời gian thực hiện 

3.1. Kiểm tra, đánh giá định kỳ và thẩm định, xác định chỉ số CCHC 

a) Kiểm tra, đánh giá CCHC Đợt 1 năm 2021 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, tổ chức thực hiện kiểm tra, tự kiểm 

tra việc thực hiện CCHC năm 2021 tại phòng và các đơn vị trực thuộc: Hoàn thành 

và gửi báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra CCHC tại các phòng, đơn vị trực thuộc 

gửi về Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) trƣớc ngày 20/6/2021.  

- Đoàn kiểm tra CCHC của Sở: Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc: Dự kiến hoàn thành trƣớc ngày 15/7/2021. 

- Căn cứ tình hình thực tế, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra một số ban, chi cục, đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành; một số UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

cấp huyện; và một số đơn vị trực thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh. Các đơn vị cụ thể sẽ do Đoàn kiểm tra quyết định. 

(Lịch kiểm tra CCHC đợt 01 năm 2021 sẽ được thông báo sau) 

3.2 Kiểm tra CCHC đột xuất 

 Ban Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức kiểm tra và tuyên truyền theo chuyên đề thuộc nội dung CCHC; kiểm tra đột 

xuất (không báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra) theo nội dung mà người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp phản ánh hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế. 

Sau mỗi đợt kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám đốc Sở theo quy 

định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra và các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra 

tại các phòng chuyên môn, đơn vị trong toàn ngành; 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ 

CCHC; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các phòng chuyên môn, đơn vị báo 

cáo Ban Giám đốc Sở và cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC tại 

phòng chuyên môn, đơn vị thực thuộc theo thẩm quyền; 

- Thực hiện chế độ báo cáo với Ban Giám đốc (qua Văn phòng) theo đề cương 

gửi kèm về kết quả kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2021 tại phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc; 

- Tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra CCHC của Sở trong quá trình 

Đoàn kiểm tra làm việc; 

- Tổ chức thực hiện kiến nghị, kết luận của Đoàn kiểm tra CCHC, báo cáo kết 

quả về Ban Giám đốc (qua Văn phòng); 

- Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn có trách nhiệm cử cán bộ, công 

chức tham gia Đoàn kiểm tra CCHC năm 2021 theo chỉ đạo của Ban Giám đốc để 

thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. 



 Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các 

phòng chuyên môn, đơn vị phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Ban 

Giám đốc Sở xem xét, giải quyết theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CCHC. 

                         GIÁM ĐỐC 
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