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S1 VAN HOA, THE THAO VA DU LICH Dc 1p — Tif do — H3nh phüc 

S6:t& /Xll-SVHTTDL BInh Dwo'ng, ngày t13 tháng 3näm 2021 

KE bACH 
Kim tra cong  tác Cãi cách hành chInh näm 2021 

Th%rc hin K hoach  s6 64481KH-UBND ngày 30/12/2020 cüa Uy ban nhãn 
dn tinh BInh Dixcrng ye cong tác Cãi each hành chInh nhà nithc tinh BInh Ducing 
nàq 2021 va Ké hoch o 03/KH-SVHTI'DL ngày 13/01/2020 cüa S& Van boa, 
The thao va Du 11ch ye trien khai cong tac cai cach hanh chmh nam 2021. 

D th%rc hin t& cac thim vi cong tác cái cách hành chInh trong nãm 2021, 
S& Van hóa, The thao va Du ljch xay drng k hoach kim tra cong tác câi cách hành 
chInh näm 2021 nhusau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Mçic dIch 
Dánh giá kt qua lath ctao, chi dao  va t chüc trin khai thirc hin cong tác 

cái cách hành chInh cUa cac phong chuyên mOn, dcm vi thuc S&; kjpthñ phát hin 
nhüng hn ché, ton tai  va khó khn, vuâng mac trong thirc hin cong tác câi each 
hãnh chInhtai cac phông chuyen mon, don vj; dua ra các nhim vi, giâi phapde 
thao go nhung kho khan, vixong mac, gop phan nang cao hieu qua cong tac cai cach 
hành chInh cüa tinh nói chung và cüa co quan nói riêng trong thii gian tâi. 

A 2. Yeu can 
- Vic kim tra phâi thrc hin dung quy djnh, nghiêm tuc, thrc chat, khách 

quan, không lam can tr& hoat dng cüa phông chuyên mOn, don vj duc kiêm tra. 
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- Cac phong chuyen mon, don vl duçc hem tra co trach nhiçm chuan bl ho 
so, tai hçu va tao  dieu kiçn thun lçn cho To hem tra thirc hiçn cac nçi dung hem 
tra theo K hoach. Kt thüc dqt kiêm tra, To kim tra có báo cáo k& qua kiêm tra và 
de xuat, hen nghi (neu co). 

II. DOI Tu'qNG yA NO! DUNG KIEM TRA 

1. JJi ttrç'ng 
Näm 2021 kim tra thc hin thim v1i cong tác cái cách hành chInh di vi 

các phông chuyên mon và don vj sau: 
- Phông Quãn l Th diic th thao và Van phong S&; 
- Bao tang tuth va Trung tam Huan luycn va Thi dau the diic the thao. 

2. Ni dung 
Trong näm 2021 $p trung mt s nOi  dung trong tam sau: 

- Cong tác chi dao,  diu hãnh thrc hin nhim vi câi cách hành chInh tai 
phông chuyên môn, don vj thuOc  S&; vic to churc quán trit, tuyên truyên, triên 
khai các kê hoach  CCHC cüa tinh, cüa Sâ trong nàm 2021 và kêt qua triên khai th%rc 
hin các ké hoach CCHC. 
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A A 9 A A A A A A - Th%rc hiçn co che mQt cua, Co che m9t cua lien thong; viçc tiep nhn ho so, 
trâ kt qua ti bO phn mt cüa và vn hóa ing xü cüa can b. 

- Tham mru giâi quyt TTHC; ap diving quy trInh ISO trong giâi quy& TTHC 
dA cong bô. 

9 P 9 P A A 9 P A A A - Cai each tal chmh cong: Thrc hin tr chu, tr ch4u trach nhiçrn ye bien che 
va kinh phi quãn l cüa don vj sir nghip trrc thuc; ban hành quy chê chi tiêu nOi 
b, cong khai tài chInh theo quy djnh. 

Ill. HINII TI11JC, PHIYONG PHAP, TH(1I GIAN KIEM TRA 
1. HInh thfrc, phiro'ng pháp kim tra 
- Thirc hiên kim tra theo k hoach. 
- Kim tra trrc tip và nghe báo cáo tInh Mnh thrc hin. 

• A 9 •A P •A - Kiem tra qua ho so, tai liçu co lien quan. 
S. • • 2. Thoi gian kiem tra 

- D6i vâi don vj trrc thuc Sir, kim tra trong thang 8 näm 2021; 
- Di vâi phông chuyên mon cüa Sâ, kim tra trong tháng 10 nãm 2021. 
3. Thôi k kim tra: tr tháng 6/2020 dn thai dim thirc hin kim tra. 

1V. TO CHI5'C THTXC IIIN 
• P P 1. Phong To chirc — Phap che 

- Tharn mi.ru Giámdc S& thành 1p T kim tra cong tac câi each hànhchInh 
narn 2021 cua So gorn cong chuc phii trach Cong tac CCHC va cac cong chuc cua 
cac phong chuyen mon. Cong chuc duqc giao nhiçm vii dau moi trong cong tac 
CCHC la To tnrong To hem tra cong tac CCHC 

9 9 . P P S A A P A A P - Chu tn, phoi hçip voi cac phong chuyen mon, don vl cohen quan to chuc 
triên khai thrc hin các nOi  dung kim tra cong tác CCHC theo Kê hoch nay. 

2. Các phông chuyên môn, do'n vl  thuc S& 
- Co trách nhim ph6i hqp chat chê vói T kim tra CCHC và cü cong chüc 

có kinh nghim, trách nhim tham gia T kiêm tra thirc hin nhim vi kiêm tra 
cong tác CCHC cüa S&. 

- Các phOng chuyên môn, don vj không duçic t chIrc kim tra nAm 2021 thirc 
hin báo cáo kêt qua thirc hin thim vi CCHC ye S& thông qua Phông To chic — 
Pháp ch. 

Trên day là K hoach  kim tra cong the cãi each hành chInh nãm 2021 cüa Sâ 
Van hóa, The thao và Du ljch. Trong qua trInh thirc hin nêu có khó khän, vithng 
mac, các phông chuyên môn, don vj có phán ánh kjp thii ye phng To chüc — Pháp 
chê dê tong h9p tham mi.ru Giám d6c S& xem xét, quyêt djnh./ 
Noinhn: 
- S& N,i vi.i (thay bc); 
- Ban Giám dc Sà (d chi dao); 
- Các phông,ban, don vi tiVc thuc S; 
- Luu: VT, TCPC. 
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