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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công vụ trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2021 

  
 

Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính nghiêm minh, tạo sự chuyển 

biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan hành chính; 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước trên địa 

bàn huyện; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Quảng Hòa xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trên 

địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 về tiếp tục đẩy mạnh 

CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 

Cao Bằng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, nâng cao năng lực quản lý phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 - Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa 

công sở, văn hóa giao tiếp khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và sử dụng thời gian 

làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành 

chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả ở cấp huyện, cấp xã. 

 - Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm 

vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính nghiêm minh, tạo sự 

chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan hành 

chính, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đối với tổ chức, doanh nghiệp và 

nhân dân.  

2. Yêu cầu  

 - Hoạt động kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, đúng 

trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị.  
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- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cử cán bộ, công chức có chức trách, 

nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, 

theo yêu cầu. 

 - Qua kiểm tra phải kết luận được những vấn đề cần quan tâm trong công 

tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, văn hóa công vụ đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp mang 

tính khả thi, phù hợp với thực tiễn để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước đối với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.  

 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Kiểm tra, giám sát lồng ghép theo Kế hoạch kiểm tra công tác 

CCHC của huyện 

 Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và văn hóa công vụ lồng ghép theo Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của 

huyện tại một số phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong quý III. Thời 

gian và đơn vị kiểm tra sẽ có thông báo sau.   

2. Kiểm tra đột xuất  

- Thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại một số phòng, ban, 

ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

 - Thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số địa điểm tổ chức lễ hội, địa điểm 

vui chơi, nhà hàng,... trong giờ hành chính trên địa bàn huyện. 

 - Thực hiện kiểm tra, xác minh theo kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ 

chức đối với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, văn 

hóa công vụ, văn hóa ứng xử,... của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan 

hành chính các cấp trên địa bàn huyện.  

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 

cơ quan hành chính nhà nước huyện Quảng Hòa (sau đây gọi là Tổ kiểm tra, 

giám sát) 

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 

- Triển khai các hoạt động kiểm tra theo nội dung nêu trong Kế hoạch này. 

 - Lập biên bản kết quả kiểm tra, xác định rõ hành vi vi phạm của tổ chức, 

cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra. 

 - Được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra: 

 + Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan 

đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu mật) và phải chịu trách 
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nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã 

cung cấp; 

 + Báo cáo, giải trình về nội dung kiểm tra; 

 + Đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, xử lý nghiêm những trường 

hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về 

nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kỷ 

luật lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định 

hiện hành; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm. 

 - Đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kiến nghị 

của Tổ kiểm tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 - Căn cứ điều kiện cụ thể, Tổ kiểm tra, giám sát có thể mời đại diện một 

số cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí tham gia hoạt động của Tổ 

kiểm tra, giám sát. 

 2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được kiểm tra 

  - Tạo điều kiện, phối hợp tốt với Tổ Kiểm tra, giám sát của huyện trong 

quá trình tổ chức kiểm tra tại cơ quan, đơn vị và các cơ quan, tổ chức trực thuộc. 

 - Tổ chức thực hiện các kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Tổ kiểm tra và 

báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. 

 - Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ 

quan, đơn vị. 

 3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

 Cử phóng viên tham gia cùng Tổ Kiểm tra, giám sát tại các cuộc kiểm tra, 

giám sát theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất để thực hiện ghi hình, viết bài, 

đưa tin, phản ánh kịp thời việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa 

công vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện. 

  Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và văn hóa công vụ trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2021, yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT  UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn,  

  các đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên Tổ kiểm tra, giám sát; 

- Công thông tin của huyện; 

- Lưu VT, TKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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