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 QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 

 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa   

 

TRƢỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH KHÁNH HOÀ 
 

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa v  vi c  i n toàn chức năng, nhi m vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc; 

Căn cứ Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính 

năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BDT ngày 25/01/2018 của Ban Dân tộc tỉnh 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Ban Dân tộc; 

Xét đ  nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành  èm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác 

cải cách hành chính năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà. 

Điều 2. Quyết định này có hi u lực  ể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; các trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên 

môn; công chức, người lao động thuộc Ban Dân tộc tỉnh căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Đi u 3 (VBĐT); 

- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, TTĐB. 

                     TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Tuấn 
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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 /QĐ-BDT ngày 08/5/2018  

của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo  ỷ luật,  ỷ cương trong tổ chức thực hi n công tác cải cách 

hành chính (CCHC) phục vụ Nhân dân; 

- Đánh giá đúng tình hình,  ết quả thực hi n tại cơ quan; phát huy những 

mặt tích cực, phát hi n nhân rộng các sáng  iến; chấn chỉnh thiếu sót, xử lý vi 

phạm; 

- Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ  hó  hăn vướng mắc trong vi c triển  hai, 

thực hi n các nhi m vụ CCHC của cơ quan; 

- Thông báo  ết quả  iểm tra, rút ra được những vấn đ  cần quan tâm 

trong công tác chỉ đạo, đi u hành CCHC trong thời gian tới. Đồng thời  iến 

nghị, đ  xuất với Lãnh đạo Ban để nâng cao chất lượng CCHC của cơ quan. 

2. Yêu cầu 

- Đ  cao trách nhi m, ý thức tự  iểm tra của Văn phòng, các phòng 

chuyên môn (các Phòng); của từng cán bộ, công chức, người lao động; gắn với 

trách nhi m của người đứng đầu. Vi c tự  iểm tra phải được thực hi n thường 

xuyên, liên tục, để tự phát hi n và xử lý  ịp thời những tồn tại, hạn chế; 

- Phải làm rõ  ết quả, hi u quả thực chất của CCHC; đối với các hạn chế, 

vi phạm phải làm rõ trách nhi m của từng cá nhân, các Phòng có liên quan; 

- Tập trung đúng mức đối với các phòng có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, có 

nhi u phản ánh,  iến nghị, vấn đ   hông hài lòng; 

- Vi c xử lý trách nhi m phải nghiêm minh,  ịp thời, công  hai, minh 

bạch, hạn chế vi c lặp lại những thiếu sót, vi phạm. 

II. NỘI DUNG VÀ THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Tự kiểm tra của các Phòng: Người đứng đầu các phòng phải tự  iểm 

tra thường xuyên vi c thực hi n những nội dung chính sau: 

- Vi c tổ chức thực hi n các nhi m vụ chuyên môn, công vi c được Lãnh 

đạo Ban giao; 

- Rà soát quy trình và cơ chế phối hợp giải quyết hồ sơ công vi c trong 

nội bộ phòng cũng như với các phòng khác, các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
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- Vi c chấp hành giờ làm vi c, tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán 

bộ, công chức, người lao động làm vi c tại các Phòng; 

- Xử lý các thiếu sót, vi phạm theo thẩm quy n và báo cáo  ết quả trong 

báo cáo định  ỳ v  CCHC của cơ quan. 

2. Nội dung Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của cơ quan 

sẽ kiểm tra tại các Phòng. 

Trưởng Đoàn  iểm tra quyết định Phòng nào sẽ  iểm tra, thông báo lịch 

 iểm tra cho các Phòng được  iểm tra trước 10 ngày để chuẩn bị.  

- Công tác đi u hành CCHC và  ết quả thực hi n các nhi m vụ CCHC 

thuộc các lĩnh vực được giao (chi tiết theo Kế hoạch CCHC của Ban năm 2018); 

- Đối với Văn phòng Ban và các thành viên đầu mối tham mưu CCHC, 

 iểm tra thêm chức trách tham mưu thực hi n Kế hoạch CCHC của Ban năm 

2018. 

3. Thành phần Đoàn kiểm tra CCHC của Ban 

Đoàn  iểm tra được thành lập theo quyết định của Trưởng Ban Dân tộc 

tỉnh gồm thành viên Ban chỉ đạo CCHC cơ quan và các thành viên có liên quan. 

III. ĐỐI TƢỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tƣợng kiểm tra: Tiến hành  iểm tra 05/05 phòng của Ban, gồm: 

Văn phòng Ban, phòng Chính sách Dân tộc, phòng Tuyên truy n và Địa bàn, 

Phòng Kế hoạch tổng hợp và Thanh tra Ban. 

2. Thời gian kiểm tra: Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 11 năm 2018. 

IV. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

- Các Phòng được  iểm tra báo cáo  ết quả thực hi n trên các lĩnh vực 

thuộc nội dung  iểm tra và cung cấp các tài li u, báo cáo có liên quan cho Đoàn 

 iểm tra; 

- Đoàn  iểm tra tiến hành  iểm tra thực tế vi c thực hi n trên các lĩnh vực 

thuộc nội dung  iểm tra, yêu cầu Phòng được  iểm tra cung cấp các tài li u, số 

li u, báo cáo có liên quan để phục vụ đánh giá  ết quả thực hi n (các số liên 

quan đến nội dung  iểm tra được thống  ê từ ngày 01/01/2018 đến ngày báo 

cáo); 

- Tiến hành trao đổi, thảo luận, yêu cầu Phòng được  iểm tra báo cáo bổ 

sung, giải trình để làm rõ đối với các nội dung còn chưa thống nhất. Trong quá 

trình  iểm tra, các thành viên Đoàn  iểm tra tìm hiểu nguyên nhân  hó  hăn, tồn 

tại, nghiên cứu đ  xuất của các Phòng và giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc 

để giúp đỡ Phòng khắc phục những hạn chế, tồn tại. 

Kết thúc buổi  iểm tra, Trưởng đoàn  iểm tra  ết luận sơ bộ  ết quả  iểm 

tra. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



- 4 - 

 

1. Trách nhiệm của Phòng đƣợc kiểm tra 

- Triển  hai Kế hoạch này đến tất cả công chức, người lao động trong 

Phòng và phối hợp thực hi n theo yêu cầu của Đoàn  iểm tra; 

- Các Phòng xây dựng báo cáo và gửi trước cho Đoàn  iểm tra (Thông 

qua Văn phòng), đồng gửi E-Office cho tất cả thành viên Đoàn  iểm tra chậm 

nhất trước thời điểm  iểm tra 07 ngày; 

- Các Phòng được  iểm tra cung cấp các báo cáo, tài li u, bố trí thành 

phần làm vi c với Đoàn  iểm tra theo đúng yêu cầu. 

2. Văn phòng 

- Tham mưu Lãnh đạo Ban thành lập Đoàn  iểm tra công tác cải cách 

hành chính  năm 2018; 

- Tham mưu vi c phân công trách nhi m triển  hai. Chuẩn bị các hồ sơ, 

tài li u, biểu mẫu phục vụ công tác  iểm tra theo lịch  iểm tra. Làm đầu mối, 

chủ trì phối hợp với các thành viên Đoàn  iểm tra tổ chức  iểm tra tại các Phòng 

theo Kế hoạch; 

- Kết thúc  iểm tra, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban  ết quả, thông báo 

 ết quả  iểm tra đối với các Phòng được  iểm tra. 

Ban Dân tộc tỉnh đ  nghị Văn phòng, các phòng chuyên môn, cán bộ, 

công chức, người lao động có liên quan tổ chức triển  hai nghiêm túc Kế hoạch 

này./. 

 

 TRƢỞNG BAN 

  

  

 

 

                                                           Đặng Văn Tuấn 
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