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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công vụ năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TCT ngày 05/3/2020 của Tổ công tác về kiểm 

tra công vụ tỉnh Hưng Yên;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 

2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực đồng thời 

phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi 

nhiệm vụ. 

- Nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng đội 

ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, ứng xử văn minh, có nề 

nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công 

chức, viên chức. 

2. Yêu cầu: 

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, 

trung thực. 

- Không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra. 

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA: 

 1. Đối tƣợng: 

 Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc 

Sở. 

 2. Nội dung: 

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức tại các phòng, ban, đơn vị theo 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; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của cấp ủy, thủ 

trưởng đơn vị và thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy 

tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các phòng, ban, đơn vị 

theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định 

số 01/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về văn 

hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên. 

- Công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra; giải  quyết khiếu nại, tố cáo tại các 

đơn vị và kết quả giải quyết. 

3. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra: 

- Kiểm tra theo kế hoạch. 

- Làm việc trực tiếp tại các phòng, ban, đơn vị nhằm thu thập, tổng hợp 

thông tin đầy đủ, khách quan về các nội dung kiểm tra nêu tại khoản 2, Mục II Kế 

hoạch này. 

4. Thời gian: (sẽ thông báo lịch cụ thể sau) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Tổ chức pháp chế: 

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; Quyết định thành lập 

Đoàn kiểm tra công vụ để kiểm tra công vụ tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. 

- Xây dựng đề cương; thông báo lịch và thời gian kiểm tra; tổng hợp kết quả 

kiểm tra công vụ báo cáo Giám đốc Sở. 

2. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở: 

- Xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn, chuẩn bị các tài liệu liên quan 

đến nội dung kiểm tra. 

- Tổ chức thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra công vụ. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Hòa 
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