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Thực hiện Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Yên Mô về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ huyện Yên Mô năm 

2022, Đoàn kiểm tra công vụ (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra) xây dựng kế hoạch 

kiểm tra như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đánh giá đúng tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, kỷ 

luật, kỷ cương hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước trong các cơ quan, đơn vị ở địa phương; 

b) Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải 

quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và kiến nghị khắc phục 

những sai sót trong thực thi công vụ hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo 

quy định của pháp luật; 

c) Nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, 

chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; xử lý 

nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong 

phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

a) Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, minh bạch; 

b) Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân 

là đối tượng kiểm tra công vụ. 

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Đối tƣợng 

a) Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn huyện. 

2. Nội dung 

a) Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước các cấp;  
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Kiểm tra việc chấp hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội 

quy, quy chế làm việc của cơ quan; việc thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 

31/5/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ và 

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch 

số 38/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chủ đề 

công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy 

mạnh cải cách hành chính”; 

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giải quyết thủ tục hành chính; 

c) Kiểm tra việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý 

của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

d) Kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-

CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

đ) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo; 

3. Thời gian, phƣơng pháp kiểm tra 

a) Đối với kiểm tra theo lịch: Đoàn kiểm tra sẽ thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị và UBND các xã, thị trấn trước 05 ngày làm việc.  

- Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn 

kiểm tra; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra; 

- Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu và báo cáo liên quan của cơ 

quan, đơn vị; 

- Đoàn kiểm tra xác lập biên bản làm việc với cơ quan, đơn vị, làm cơ sở thông 

báo kết luận kiểm tra. 

b) Đối với kiểm tra đột xuất: Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ mà không 

thông báo trước tại một số cơ quan, đơn vị. 

- Kiểm tra thực tế hoạt động công vụ của một số cơ quan, đơn vị và cán bộ, 

công chức, viên chức; các nội dung liên quan đến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, 

công dân và các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Đoàn kiểm tra lập biên bản và kiến nghị thủ trưởng đơn vị xử lý các cá nhân, 

tổ chức vi phạm (nếu có). 

c) Đối với kiểm tra qua báo cáo: Tất cả các cơ quan, đơn vị (theo Đề cương hướng 

dẫn gửi kèm). 

III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

1. Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của 

UBND huyện. 

2. Đối với cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn và cá nhân có liên quan. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn kiểm tra xây dựng lịch kiểm tra, đề cương báo cáo kiểm tra gửi các cơ 

quan, đơn vị; bố trí phương tiện phục vụ đi kiểm tra; tổng hợp kết quả báo cáo 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

2. Thành viên Đoàn kiểm tra trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm 

về kết quả kiểm tra theo lĩnh vực chuyên môn được phân công; tổng hợp, báo cáo 

Trưởng đoàn theo quy định. 

3. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn triển 

khai Kế hoạch này đến các cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và báo 

cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Đề cương đính kèm Kế hoạch này. UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo Kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện làm tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Đoàn kiểm tra (qua Phòng Nội vụ) 

trước ngày 30/4/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện (để báo cáo); 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô; 

  - Lưu: VT, NV.          
      PH_NV (90)                                                             

TRƢỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

An Đôn Nghĩa 
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