
UBND TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

CONG HOA XA HOT  CEll NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: /KH-VHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 9 nám 2020 

KE HOACH 
Kiêm tra cong tác cãi cách hành chInh 

tai S& Van hóa, Th thao và Du Ijch Ham 2020 

Thirc hin Ké hoich so 133/KH-UBND, ngày 26/12/20 19 cüa Uy ban nhân 
dan tinh v cái các hành chInh näm 2020, Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch xây 
drng ké hoieh tir kiêm tra cong tác cái each hành chInh näm 2020, nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU cAu 
1. Muc dIch: 

Dánh giá kt qua thrc hin cong tác chi do, diu hành, t chüc thirc hin cOng 
tác cãi each hành chInh tai  các phông ehuyên mon nghip vi.i thuc Sà; gop phn tang 
cuing k li4t, k' crnmg, nâng eao hiu içrc, hiu qua quàn 1 hãrih chInh nhà nuOc tii 
ca quan Vin phông S. 

Thông qua kim tra rut ra vk d c.n quan tam trong cong the chi do, diu hành 
cãi cách hnh chInh; nâng cao vai trô, trách nhim cüa can b, cong chüc và ngutM 1nh 
dto các phông chuyên mon nghip v trong vic thirc hin cài cách hành chinh. 

2. Yêu câu: 

Vic kim tra phãi duc thc hin nghiêm tçic, khách quan, chInh xác, hiu qua,' 
không gay tr& ngi dn hoat dng cüa các phông chuyên mon nghip vi thuc Sâ. 

Kt qua kim tra phài dugc tng hçip, báo cáo TiJy ban nhân dan tinh. 

II. NQI DUNG KJEM TRA 

1. Kim tra cOng tác chi do, diu hành câi each hành chInh. 

- Viêc ban hành k hoach cài each hành chInh näm 2020. 

- Báo cáo cal each hành chInh theo dinh kS'. 

- Vic thirc hin tir kim tra cong tác cãi each hành chInh. 

- To chi'rc tuyên truyn v cài each hành chinh. 

2. V cài each th ch: 

- Kim tra vic tham muu; tuân thu trInh tr thu tiie xây drng van bàn quy 
phm pháp 1u.t. 
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- Cong tác kim tra, rà soát van bàn quy phm pháp 1ut. 

- Vic t chirc thrc hin van bàn quy phm pháp 1ut. 

- Cong tác theo dôi tmnh hInh thi hành pháp 1ut 

3. Cong tác kim soát thu t1ic hành chInh: 

- Vic ban hành van bàn chi dao. 

- Kim tra vic niêm y& thu tiic hành chInh. 

- Rà soát, dánh giá thu tic hành chInh. 

- Vic thirc hin tip nhn và xr 1 phán ánh, kin nghj cUa cá nhân, th 
chirc v quy djnh hành chInh. 

- Vic trInh cong b thu tiic hành chinh 

- Kim tra vic giâi quyt thu tc hành chInh. 

- Vic tip nhn, giãi quyt, trà kt qua thu tiic hành chInh cho ngui dan và 
doanh nghiêp 

4. Cái each t chüc b may 

- Vic sp xp, kin toàn t chüc b may t.i cor quan, dan vj; thirc hin phân 
cp quàn 1 nhà nuâc. 

- Vic ban hành và thirc hin các quy djnh v chirc näng, nhim vii cüa các 
phông, dan vj trrc thuc. 

5. Xây dirng và nâng cao chit lucrng dOi  ngU can b, cong chüc, viên chüc 

- Vic thirc hin các quy djnh v quân 1 can b, cong chüc, viên chüc; cong 
tác tuyn ding, b trI can b, cOng chüc, viên chüc; 

- Xây dirng và trin khai k hotch dão tao  bi diiong can b, cong chüc, viên chirc. 

- Vic thirc hin k hoach tinh giân biên ch. 

6. Cài each tài chinh cOng: 

- TInh hInh thirc hin Ngh djnh so 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005 
cüa ChInh phü quy djnh ch d tr chü, t1r chju trách nhim v sir diing biên ch 
và kinh phi quàn 1 di v6i cci quan nhà nithc. 

- TInh hInh thirc hin ca ch tr chU, t1r chju trách nhim v thirc hiên 
nhim vii, t chirc bi may, biên ch và tài chinh theo Nghj djnh 16/201 5/ND-
CP cüa ChInh phü, Nghj djnh s 141/2016/ND-CP. 

7. Hiên dai hóa nn hành chInh: 

- TInh hInh 1mg ditng cOng ngh thông tin vào hoat  dng cua cor quan: 
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- TInh hInh xây dirng, áp diing, duy trI và cãi tin HTQLCL theo yêu cu cüa 
Tiêu chun Quc gia TCVN Iso 9001 trong hoat dng cüa ca quan, dan vj: 

III. DO! TUQNG, PH!JON4G THC, THH GIAN KIEM TRA 

1. Di tu'qng: 

Kim tra tai  Phông K hoach  - Tài chInh; T chüc Can bO;  Quán 1 Van hóa; 
Quãn 1 Th thao; Quãn 1 Du ljch; Xây dirng np sang van hóa và Giá dInh; Van 
phông Sâ. 

2. Phurng thfrc kim tra: 

Kim tra trxc tip tti phông lam vic cUa các phông chuyên mon nghip v11 

thuc Si có lion quan. 

3. Thôi gian kiêm tra: 

- Tiên hành kiêm tra trong qu IV/2020. 

- Thi gian c1i th do doàn kim tra cüa S& thông báo. 

IV. TO CHOC THC HN 

1. Van phông S& 

- Tham muu vói Länh dao  S& thành 1p doàn kim tra; xây dirng ljch kim tra. 

- Phi hqp vâi Thanh tra 5â tham mixu to chirc kiêm tra tai  các phOng chuyên 
mon nghip vi.i thuc S1 

- Xây dirng báo cáo tr kim tra. 

2. Các phông chuyên mon nghip vi.: 

Can cü chirc näng nhim viii chun bj các ni dung phic vij doàn kim tra 
cong tác cái cách hành chInh cüa S&. 

Can cir ni dung k hotch và thim v1i duqc phân công, yêu cu các phông, 
b ph.n thuc S nghiêm tüc trin khai thirc hin. 

Noi nhin: 
- Sâ Nôi vu (b/c); 
- Lnh do Sâ (c/d); 
- Các phông Nghip vi Si (t/h); 
-Li.ruVT,VP. 

GIAMBOC 

Au Thi Mai 
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