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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN PHONG

Số:........./KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Phong, ngày ..... tháng ..... năm 2022

KẾ HOẠCH
Khắc phục những tồn tại, hạn chế sau cuộc kiểm tra

về công tác cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Thông báo số 05/TB-ĐKT ngày 27/4/2022 của Đoàn kiểm tra CCHC 
huyện Ninh Giang về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Ủy 
ban nhân dân xã Tân Phong xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và đề 
ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC năm 
2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong công 

tác CCHC năm 2021. Xác định nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các chỉ số thành 
phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các tập thể và cá 
nhân trong cơ quan (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan) trong việc 
thực hiện nhiệm vụ CCHC nói chung và trong xác định Chỉ số cải cách hành chính 
của xã nói riêng.

- Phấn đấu Chỉ số CCHC năm 2022 của xã xếp hạng ở vị trí cao hơn năm 2021 
và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng của huyện trong các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu
Các cán bộ, công chức phụ trách nội dung của 6 nhiệm vụ cải cách hành chính 

đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định 
chỉ số cải cách hành chính của địa phương cần nghiêm túc khắc phục và thực hiện có 
hiệu quả để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã trong năm 2022.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
- Về công tác tuyên truyền CCHC chưa sâu rộng, số lượng tin, bài tuyên truyền 

trên Đài Truyền thanh xã còn ít, chưa tập trung tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo 
của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác CCHC và tuyên truyền về việc thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hình thức tuyên truyền chưa đa dạng;

- Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của xã chưa tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, hướng dẫn 
công chức thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; 

- Chưa có sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong triển khai thực hiện 
tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021.
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2. Về cải cách thể chế
- Chưa ban hành văn bản triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Chưa lập danh mục văn bản theo dõi thi hành pháp luật.
- Chưa công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi 

hành năm 2021; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa đa dạng, nội 
dung tuyên truyền còn ít.

3. Về cải cách thủ tục hành chính
- Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Chưa thực hiện việc rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch rà soát TTHC năm 2022.
- Chưa thực hiện nhập hồ sơ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, văn hóa 

thông tin trên Hệ thồng phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã còn thiếu máy móc, trang thiệt bị như 

máy tính, máy Scan,…
4. Về cải cách chế độ công vụ
- Còn 03 cán bộ, công chức xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một vài công chức còn hạn 
chế;

5. Về cải cách tài chính công
- Nội dung các văn bản về lĩnh vực cải cách tài chính công chưa đảm bảo, căn 

cứ thực hiện chưa đúng;
- Chưa cập nhật đầy đủ, chính xác các tài sản nhà, đất vào phần mềm quản lý sử 

dụng tài sản công.
6. Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số
- Hạ tầng và nguồn lực thông tin của đơn vị còn thiếu (thiếu máy vi tính cho 

công chức thực hiện nhiệm vụ, thiếu máy Scan, máy photocopy tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của xã), chất lượng hạ tầng thông tin và trình độ công nghệ thông tin 
của CBCC còn hạn chế.

- Một số cán bộ công chức chưa sử dụng mail công vụ trong trao đổi công việc;
- Chưa phát sinh hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
1. Về công tác chỉ đạo, điều hành
- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là trách 

nhiệm của người đứng đầu về công tác cải cách hành chính; nâng cao nhận thức, ý 
thức trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính.
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- Thực hiện rà soát, đánh giá các nhiệm vụ về CCHC theo Kế hoạch CCHC 
năm, kế hoạch tuyên truyền CCHC của đơn vị đảm bảo hoàn thành 100% các nội 
dung Kế hoạch CCHC đã đề ra và các nhiệm vụ được Huyện ủy, UBND huyện giao 
năm 2022.

- Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức;Công chức phải 
hiểu và nắm chắc tinh thần “5 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, thời gian, rõ trách 
nhiệm và rõ hiệu quả);

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong thực hiện 
các nhiệm vụ CCHC và tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của đơn vị. Gắn kết quả 
thực hiện công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng; đưa tiêu chí 
kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại 
thi đua khen thưởng hàng năm. Nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý nghiêm các cán bộ, 
công chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác CCHC, đồng thời quan tâm 
khen thưởng động viên kịp thời các CBCC có thành tích xuất sắc trong công tác 
CCHC.

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND 
huyện về khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 
2021.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức nghiên cứu, đưa ra các sáng kiến, giải pháp trong 
công tác tham mưu, thực hiện CCHC để nâng cao hiệu quả CCHC của cơ quan.

2. Về cải cách thể chế
- Ban hành văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022;

- Lập danh mục văn bản theo dõi thi hành pháp luật năm 2022;
- Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành 

năm 2021;
- Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú.
3. Về cải cách thủ tục hành chính
- Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, nội dung, 

chất lượng theo Kế hoạch đề ra;
- Giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định, cập nhật 

đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh;
- Công bố, thực hiện quy trình giải quyết các TTHC dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 theo quy định của tỉnh, huyện ban hành;
- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của xã.
4. Cải cách chế độ công vụ
- Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho CBCC học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ; đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ công chức.
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- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá một cách nghiêm túc, công bằng, 
khách quan đối với cán bộ, công chức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
văn hóa công vụ, nhất là đối với công chức trực tiếp giải quyết TTHC tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức và xét các 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm gắn với trách nhiệm trong việc 
thực hiện CCHC.

5. Cải cách tài chính công
- Đánh giá lại lĩnh vực cải cách tài chính công trong nội dung báo cáo kiểm tra 

công tác CCHC;
- Ban hành lại các văn bản liên quan đến lĩnh vực cải cách tài chính công năm 

2022;
- Xác định lại giá trị quyền sử dụng đất và cập nhật sửa đổi, bổ sung đầy đủ 

danh mục tài sản, thông tin về tài sản trên phần mềm quản lý tài sản công.
6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
- Quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin;
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo 100% cán bộ công chức sử dụng 

mail công vụ trong trao đổi công việc;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tiếp cận, 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo kế hoạch.
- Cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin điện tử của xã.
7. Thực hiện phân cấp quản lý
Thực hiện nghiêm túc các quy định phân cấp quản lý về ngân sách, về quản lý 

sử dụng tài sản công và quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế theo quy định của tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2022. Yêu cầu các cá 
nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện (để b/c);
- TT Đảng ủy (để b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các CBCC có liên quan;
- Lưu: VP, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thưởng
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