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Tùng Châu, ngày 02 tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính, văn thư 

lưu trữ, thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, Văn thư - Lưu trữ, 

Thi đua - Khen thưởng trong thời gian tới, khắc phục những tồn tại, hạn chế  6 tháng 

đầu năm do đoàn kiểm tra chỉ ra, UBND xã xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại hạn 

chế trong công tác Cải cách hành chính như sau: 

1. Mục đích:  

- Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá công tác CCHC, 

Văn thư - Lưu trữ, Thi đua - Khen thưởng trong thời gian tới do đoàn kiểm tra chỉ ra 6 

tháng đầu năm 2022;  

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc tham mưu, 

triển khai khắc phục triệt để, kịp thời những nội dung còn tồn tại hạn chế.  

2. Yêu cầu:  

- Kịp thời tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn 

chế do đoàn kiểm tra chỉ ra 6 tháng đầu năm 2022.  

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:  

1. Công chức Tư pháp: Tham mưu UBND xã khắc phục nội dung sau: 

Công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được lấy ý kiến, kế 

hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng quý, hàng tháng. 

2. Văn phòng Thống kê:  

- Xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra 6 tháng 

đầu năm 2022.  

- Tham mưu ban hành kế hoạch Thực hiện chỉ tiêu UBND huyện giao theo 

quyết định 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện Đức Thọ 

- Bổ sung quy chế phối hợp giữa UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã 

hội; 

- Cập nhật, bổ sung đầy đủ các thông tin vào phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ 

công chức  

- Triển khai cho cán bộ, công chức cấp xã tham gia viết sáng kiến hoặc giải 

pháp mới trong cải cách hành chính.  

- Tăng cường công tác siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ 

đối với cán bộ, công chức, người lao động theo Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND tỉnh. 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001- 2015 theo quy định.  



 4 Tài chính: Sử dụng hiệu quả ngân sách, tiết kiệm để bổ sung thu nhập tăng 

thêm cho cán bộ công chức 

5. Văn hoá - Thông tin: Tham mưu UBND xã khắc phục các nội dung sau: 

- Tuyên truyền hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và khai thác dịch vụ vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4 

- Nâng tỷ lệ tác nghiệp trên văn bản số (điện tử) trong nội bộ cơ quan  

- Chất lượng cổng thông tin điện tử:  

- Ngoài ra cần lưu ý: Tỷ lệ văn bản đi được ký số và ban hành văn bản số (văn 

bản điện tử) gửi đến các cơ quan, đơn vị. 

6. Công chức địa chính, Lao động TBXH: Tăng cường xử lý hồ sơ qua dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3; 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  
1. Yêu cầu cán bộ công chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội 

dung kế hoạch này trong quý  III/2022 báo cáo kết quả triển khai khắc phục theo nội 

dung được phân công tại kế hoạch này về UBND xã (qua VPTK) để tổng hợp, theo 

dõi, chỉ đạo.  

2. Văn phòng thống kê 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này của các cán  bộ công 

chức, làm cơ sở cuối năm đưa vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán 

bộ công chức. Định kỳ tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo kết quả khắc phục theo quy 

định.  

Thành lập tổ kiểm tra, rà soát thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực để 

kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

Trên đây là kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, 

công tác Cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 

2022 của UBND xã Tùng Châu.  

 
  

  

Nơi nhận:     
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ ;  

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Cán bộ công chức xã; 

- Lưu: VPTK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Thơ 



 

PHỤ LỤC 

     NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHẮC PHỤC TỒN TẠI TRONG CÔNG 

TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Kế hoạch số:  /KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2022 của UBND xã Tùng 

Châu) 
 

TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Dự kiến 

sản 

phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

1 

triển khai theo dõi 

thi hành pháp luật 

về môi trường; 

Chưa xây dựng Kế 

hoạch phổ biến 

GDPL 

Công chức tư 

pháp 
   

2 

Xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp 

luật hàng tháng, 

quý, tuyên truyền 

phổ biến giáo dục 

pháp luật trên 

cổng thông tin 

điện tử 

Công chức tư 

pháp 
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