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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ NGOẠI VỤ 

              Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
 Kiểm tra công vụ năm 2022 của Sở Ngoại vụ 

 
 

Thực hiện Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-SNgV ngày 18/01/2022 v/v ban 

hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022,  sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch kiểm 

tra công vụ năm 2022 gồm các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh, nâng cao trách 

nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, trong quản lý, sử dụng 

công chức, viên chức, người lao động của Sở.  

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của 

công chức, viên chức, người lao động của Sở.  

- Góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân 

dân, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có ý thức trách nhiệm 

cao, năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, đổi mới lề lối làm việc.  

- Phát huy những ưu điểm, phát hiện những nhược điểm, giải quyết những vấn 

đề còn vướng mắc, tồn tại giúp các phòng, các đơn vị sự nghiệp, công chức, viên 

chức, người lao động thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, công vụ.  

2. Yêu cầu: 
- Hoạt động kiểm tra công vụ phải bảo đảm tính khách quan, chính xác, trung 

thực, đúng pháp luật.  

- Khi tiến hành kiểm tra công vụ, Đoàn kiểm tra phải tuân thủ các quy định của 

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

 - Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra.  

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƢƠNG PHÁP: 

1. Đối tƣợng: 
- Các phòng chuyên môn, Trung tâm trực thuộc Sở. 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Phòng 

chuyên muôn, Trung tâm trực thuộc Sở. 

2. Nội dung kiêm tra  

- Việc triển khai, kết quả 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; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ 

máy chính quyền địa phương.  
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- Trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 

157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2016 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối 

với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành hành 

nhiệm vụ, công vụ và Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND 

tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính.  

- Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động.  

- Kết quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện cải cách hành chính. 

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao 

động.  

- Việc thực hiện các quy chế nội bộ cơ quan như: Quy chế dân chủ cơ sở, Quy 

chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công… chấp hành quyết định của cấp trên và 

các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  

- Việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ hành chính 

công đối với tổ chức, cá nhân.  

- Thái độ chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, 

người lao động; thái độ ứng xử phục vụ nhân dân và những nội dung liên quan đến 

bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống tham nhũng.  

- Kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan. 

- Công tác ban hành văn bản theo thẩm quyền và kết quả tổ chức thực hiện.  

- Việc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất. 

3. Phƣơng pháp kiểm tra 

 - Kiểm tra theo Kế hoạch.  

- Kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra). 

- Kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc Sở hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo của tổ chức, cá nhân.  

4. Thời gian kiểm tra: 

- Dự kiến thời gian kiểm tra tại các phòng, đơn vị sự nghiệp:  Quý III- 

IV/2022. 

IV. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA 

 - Đoàn kiểm tra công vụ năm 2021 do Giám đốc Sở quyết định thành lập.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thanh tra Sở  

- Tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2021.  

- Xây dựng thông báo và đề cương gửi đối tượng kiểm tra.  

- Tổ chức họp Đoàn kiểm tra để thông báo nội dung kiểm tra và phân công 

nhiệm vụ cho các Thành viên. 

2. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra  

- Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm giữ bí mật thông tin hồ sơ đã kiểm 

tra theo quy định của pháp luật.  

- Lập biên bản kiểm tra; xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra sau khi kết thúc 

đợt kiểm tra; tổng hợp, tham mưu Báo cáo kết quả kiểm tra.  
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3. Trách nhiệm của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

 - Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản cho Đoàn kiểm tra theo đề cương báo cáo.  

- Chuẩn bị và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu liên quan đến 

nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện cho việc kiểm tra 

đúng theo Kế hoạch.  

- Trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra và thực hiện các yêu cầu của Đoàn 

kiểm tra theo quy định của pháp luật.  

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 của Sở Ngoại vụ, yêu cầu lãnh 

đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- ĐUK cơ quan và DN tỉnh (báo cáo); 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

     Lê Thị Tân Tiến 
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