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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
Căn cứ Quyết định số 23/KH-SKHĐT ngày 22/12/2020 về ban hành kế
hoạch cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đánh giá kịp thời tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ
quan. Phát hiện những điển hình tiên tiến, biểu dương những cán bộ giải quyết
hồ sơ đúng, sớm theo quy định để kịp thời nhân rộng tạo sức ảnh hưởng trong
toàn bộ cán bộ công chức sở đồng thời kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu
kém trong thực hiện cải cách hành chính.
2. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, trách nhiệm phục vụ nhân dân của
đội ngũ cán bộ công chức trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành
chính.
3. Việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, đúng
quy định.
4. Những kiến nghị của đoàn kiểm tra phải được thực hiện khắc phục
nghiêm túc, nhanh chóng.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính:
- Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính.
- Kiểm tra tình hình xử lý văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trên
phần mềm chỉ đaọ điều hành.
- Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính.
- Giải quyết thủ tục hành chính.
- Rà soát thủ tục hành chính.
2. Cải cách thể chế:
- Xây dựng văn bản QPPL được giao, quy định đảm bảo đúng tiến độ về
thời gian; theo dõi thi hành pháp luật
- Kiểm tra công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
- Kiểm tra công tác tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực do sở tham mưu, quản lý. Công thi hành pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính.
3. Cải cách thủ tục hành chính:

- Kiểm tra việc kiểm soát và công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, trên
trang thông tin điện tử của sở.
- Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá
nhân đối với những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong
thẩm quyền giải quyết của Sở.
4. Cải cách tổ chức bộ máy:
- Tiếp tục rà soát, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ quan
- Tiến hành rà soát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế
của cơ quan.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức:
- Kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm
- Triển khai các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.
- Thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức,
viên chức.
- Hướng dẫn bình xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
6. Cải cách tài chính công:
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan.
- Kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm từ nguồn ngân sách của nhà nước.
7. Hiện đại hóa nền hành chính:
- Kiểm tra việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001: 2015 vào tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kiểm tra công văn đến và phát hành công văn
đi trên hệ thống phần mềm I- Desk.
III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:
Quý II và quý IV năm 2020 thực hiện kiểm tra một số công tác trọng tâm
về cải cách thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ
thông tin vào cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn .
IV. THÀNH PHẦN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
1. Thành phần của đoàn kiểm tra:
- Giám đốc Sở - Trưởng đoàn;
- Chánh văn phòng Sở - Phó trưởng đoàn;
- Phó Chánh văn phòng Sở - Thành viên;
- Phó Chánh tranh tra – Thành viên;
- Chuyên viên văn phòng Sở - Thành viên.
2. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra:

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch
cải cách hành chính đã được ban hành.
Báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh, Sở Nội vụ trước 15/12/2021.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Văn phòng sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra trình Giám
đốc Sở phê duyệt.
- Các phòng liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên
quan, cử cán bộ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khi tiếp đoàn kiểm tra.
Trên đây là nội dung Kế hoạch Kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành
chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021, đề nghị các Trưởng phòng chuyên
môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ ( đề bc);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Các phòng;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
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QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác
cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về thực hiện Đề án
quy định lại chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở
Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch
và Đầu tư, bao gồm:
Họ và Tên

Chức vụ

1. Ông Nguyễn Văn Đặng

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trưởng đoàn

2. Ông Nguyễn Quang Minh

Chánh Văn phòng - Phó Trưởng đoàn

3. Bà Đỗ Thị Hoa

Phó Chánh Văn phòng - Thành viên

4. Bà Trần Thị Hà

Phó Chánh thanh tra - Thành viên

5. Ông Dương Minh Tùng

Chuyên viên Văn phòng sở- Thành viên

Điều 2. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư có
nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số
/KH-SKHĐT ngày tháng 02
năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và báo cáo kết
quả về lãnh đạo sở theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Kế
hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có
hiệu lực kể từ ngày ký./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- GĐ & PGĐ ;
- Như điều 3;
- Lưu VT, VPS.

