
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:          /SNV-TTr 

Về việc kiểm tra trách nhiệm 

thực thi công vụ năm 2020 

 Vĩnh Phúc, ngày      tháng       năm 2020 

 

                Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các Công ty TNHH Một thành viên; 

- Các Công ty cổ phần có vốn Nhà nước do tỉnh quản lý. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về 

kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020 đối với các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước; 

Công ty Cổ phần có vốn của Nhà nước do UBND tỉnh quản lý; Sở Nội vụ đề nghị 

các cơ quan, đơn vị một số nội dung như sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Tỉnh 

ủy, Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy 

định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia 

trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; Quyết định số 3569/QĐ-CT 

ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở; Quyết 

định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, chấp hành thời giờ làm việc và thực 

hiện tốt trách nhiệm công vụ được giao. 

 2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tự kiểm tra đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; kế hoạch tự 

kiểm tra gửi về Sở Nội vụ trước ngày 14/02/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; 

báo cáo kết quả tự kiểm tra 6 tháng đầu năm trước ngày 30/6/2020 và báo cáo năm 

trước ngày 30/11/2020. 

3. Phối hợp với Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của tỉnh triển 

khai có hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh. 

4. Đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Cổng Thông 

tin - Giao tiếp điện tử thường xuyên tuyên truyền, phản ánh các thông tin về chấp 

hành kỷ luật kỷ cương, văn hóa công sở và trách nhiệm thực thi công vụ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện tốt các 

nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.Tỉnh ủy; 

- TT.HĐND tỉnh  (Báo cáo); 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như trên; 

- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTĐT; 

- Các ĐV thuộc, trực thuộc SNV; 

- Lưu VT,TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thu Hằng 



 

   Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: 

1. Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh 

2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc 

3. Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất 

4. Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài 

5. Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc 

6. Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 

7. Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc 

8. Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh VĨnh Phúc 

9. Liên Minh Hợp tác xã tỉnh 

Các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên: 

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy lợi Liễn Sơn 

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy lợi Tam Đảo 

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy lợi Phúc Yên 

4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy lợi Lập Thạch 

5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Vĩnh Phúc 

Các Công ty Cổ phần có vốn của Nhà nước: 

1. Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc 

2. Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên 

3. Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc 

4. Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc 

5. Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên  

 



Dự kiến các đơn vị kiểm tra năm 2018: 

1. Văn phòng đăng ký đất đai thuộc 9 huyện, thành thị; 

2. UBND huyện Tam Đảo 

3. Ban quản lý Tây Thiên 

4. Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc 

5. UBND thị xã Phúc Yên (một cửa) 

6. Bệnh viên đa khoa tỉnh 

7. Trung tâm y tế Vĩnh Yên 

8. Trung tâm y tế Phúc Yên 

9. Đài Phát thanh - Truyền hình 

10.  Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Liễn Sơn 

11.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy lợi Phúc Yên 

12.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy lợi Lập Thạch 

13.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Vĩnh Phúc 

14.  Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc 

15.  Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên 

16.  Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc 

17.  Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên  

18.  UBND một số xã, phường, thị trấn 
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