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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ
năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2018
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch
kiểm tra cải cách hành chính và công vụ tại các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và
trực thuộc Sở, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực thi công vụ, thực hiện công tác cải cách hành chính của các
Phòng, Ban,Chi cục thuộc và trực thuộc Sở; để kịp thời nắm tình hình và hướng
dẫn các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu
quả công tác thực thi công vụ và cải cách hành chính của cơ quan.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ
công chức, viên chức tại các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở.
- Phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý những
trường hợp công chức, viên chức làm việc tại các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và
trực thuộc Sở, vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thực thi công vụ, gây khó khăn,
phiên hà, sách nhiễu cho tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải các
thủ tục hành chính.
- Việc kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng
pháp luật.
II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM
TRA
1. Đối tƣợng
Các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.
2. Nội dung
- Kiểm tra công tác thực thi công vụ đối với các đơn vị trong thực hiện
nhiệm vụ được giao.
- Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động, về tài chính;
thanh tra công vụ; về thực hiện luật CBCC, luật viên chức và các nghị định,
thông tư hướng dẫn về CBCC,VC; về giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Việc thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm
2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một
cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
- Việc chấp hành Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05 –
CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn
luyện đạo đức tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công
khai; dân chủ; Chỉ thị số 05 –CT/TU ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo
đức, tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân
chủ; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; Công văn số 1632/UBND-TH của UBND tỉnh
về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh và Công văn số 230/SNV-VP của Sở Nội vụ về việc tăng
cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong ngành Nội vụ tỉnh Hậu Giang.
3. Hình thức và phƣơng pháp
- Kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ theo kế hoạch.
- Đoàn kiểm tra được yêu cầu các cơ quan, đơn vị là đối tượng kiểm tra
báo cáo, giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu
liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Đánh giá thực trạng và đề nghị các Phòng, Ban Chi cục thuộc và trực
thuộc Sở, khắc phục hạn chế thiếu sót, xử lý nghiêm trường hợp công chức, viên
chức của đơn vị vi phạm quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi
công vụ.
- Đôn đốc, đơn vị, công chức, viên chức thực hiện kiến nghị của Đoàn
kiểm tra.
4. Thời gian
Dự kiến vào quý II năm 2018.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở Nội vụ
Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công
vụ năm 2018 của Sở Nội vụ trình Giám đốc Sở phê duyệt.
2. Đoàn Kiểm tra
- Đoàn kiểm tra xây dựng Đề cương báo cáo và Thông báo thời gian
kiểm tra cụ thể đến các Phòng, Ban, Chi cục được kiểm tra, thành viên tham
gia Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ được biết, để thực hiện.
- Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, từng thành viên Đoàn kiểm tra
có nhiệm vụ kiểm tra theo từng lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà
nước của đơn vị mình đối với các đơn vị được kiểm tra.
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2. Các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ có trách
nhiệm
- Phối hợp với Đoàn kiểm tra trong việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài
liệu và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC và công vụ, kết quả tổ chức
thực hiện các kiến nghị kiểm tra theo quy định của pháp luật về Văn phòng Sở
Nội vụ.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ
năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Ban GĐ Sở (báo cáo);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Phòng, Ban, Chi cục
thuộc và trực thuộc Sở;
- Lưu VT.
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