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 UBND TỈNH VĨNH PHÚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ NGOẠI VỤ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

     Số:       /KH - SNgV                           Vĩnh Phúc, ngày      tháng       năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính  

và trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020  

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 108/KH - UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về cải cách hành chính và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 9/01/2020 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-SNgV ngày 19/12/2019 của Sở Ngoại vụ về 

ban hành Kế hoạch thanh, kiểm tra công tác ngoại vụ năm 2020  và  Kế hoạch số 

05/KH-SNgV ngày 06/01/2020 về cải cách hành chính năm 2020 của Sở Ngoại 

vụ;  

        Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và trách nhiệm 

thực thi công vụ năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra cải cách hành chính nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng, trung tâm, đồng thời chỉ ra 

những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra các giải pháp, 

để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở. 

- Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và cán bộ, công 

chức, viên chức nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chức 

năng nhiệm vụ; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả 

hoạt động của cơ quan. 

 2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công 

khai, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; đúng đối tượng, nội dung và thời gian 

kiểm tra; không gây cản trở hoạt động bình thường của các đơn vị, cá nhân được 

kiểm tra.  

- Khi tiến hành kiểm tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. 

- Xác định tính chất, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm cảu tập thể, cá 

nhân vi phạm ( nếu có) và kiến nghị biện pháp xử lý theo qui định. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thực hiện khiệm vụ; việc cung cấp thông tin trên 

cổng thông tin điện tử của Sở. 
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2. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2020 của Sở. 

 3. Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc, tuân thủ nội quy, quy chế của 

cơ quan; việc chấp hành 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; 

việc chấp hành QĐ số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc ban hành quy chế văn hóa công sở. 

 III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Thời gian kiểm tra: Từ quý I đến hết quý IV năm 2020. 

1. Đối tượng kiểm tra: Các phòng, trung tâm, công chức, viên chức và 

người lao động thuộc Sở.  

 IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Kiểm tra đột xuất, không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra. 

2. Kiểm tra theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở và các cơ quan có thẩm quyền 

hoặc theo đơn thư phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân. 

3. Kiểm tra theo kế hoạch (có thông báo cụ thể). 

4. Thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu, áp dụng các biện pháp 

theo thẩm quyền để thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm 

tra. Nghiên cứu phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được; tiến hành 

kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu đó khi cần thiết. 

5. Lập biên bản làm việc về các nội dung kiểm tra  để có cơ sở tổng hợp, 

báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý (nếu có). 

 V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng, đơn 

vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và 

kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ theo Kế hoạch này; dự thảo báo cáo kiểm 

tra trách nhiệm thực thi công vụ 6 tháng đầu năm trước ngày 30/6/2020 và báo cáo 

6 tháng cuối năm trước ngày 30/12/2020 gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh theo qui định.  

2. Các phòng, đơn vị, cá nhân thuộc Sở: Phối hợp Đoàn kiểm tra trong việc 

báo cáo, cung cấp thông tin tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác kiểm 

tra; tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổ chức thực 

hiện nghiêm túc các kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra 

trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020 của Sở Ngoại vụ; trong quá trình thực 

hiện, căn cứ tình hình thực tế, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các phòng, 

trung tâm thuộc Sở  báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Thanh tra ) để điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp./. 
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Nơi nhận:        

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở (t/h);        

- Lưu: VT, VP, TTr. 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                Nguyễn Việt Hưng 
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