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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công vụ năm 2022

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp; Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 
thực hiện văn hóa công sở, quy chế dân chủ cơ sở và đạo đức công vụ, UBND 
huyện Phú Ninh ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 trên địa bàn 
huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ 

công vụ và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến các 
xã, thị trấn.

- Thông qua hoạt động kiểm tra công vụ nắm tình hình chấp hành các quy 
định của pháp luật, quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn 
vị, địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở 
cũng như xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

- Việc kiểm tra phải đảm bảo kịp thời, khách quan, trung thực, phản ánh 
đúng tình hình và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, 
đơn vị, địa phương là đối tượng kiểm tra công vụ. Kết thúc đợt kiểm tra phải báo 
cáo kết quả với Chủ tịch UBND huyện.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện giao 

theo Quyết định số 8592/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.
- Kiểm tra về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện thư xin lỗi đến cá nhân, tổ chức trong giải 
quyết TTHC trễ hạn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 
3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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- Kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân.
- Kiểm tra công tác tiếp công dân.
- Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế 

cơ quan theo nội dung 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; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp; Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 
thực hiện văn hóa công sở, quy chế dân chủ cơ sở và đạo đức công vụ; Chỉ thị số 
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 
13/3/2013 của UBND huyện Phú Ninh; việc chấp hành Quy chế Văn hóa công sở 
của CBCCVC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

- Kiểm tra các nhiệm vụ đột xuất khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND 
huyện giao hoặc theo thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

2. Đối tượng kiểm tra
a) Kiểm tra theo chuyên đề
- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tài chính và Kế 

hoạch, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện, Ban QLDA-QĐ-ĐT huyện. 
- UBND các xã: Tam Dân, Tam Vinh, Tam Thái, Tam Đàn, Tam An.
b) Kiểm tra đột xuất 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện;
- CBCCVC và người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và các trường học trên địa bàn huyện.
3. Thời gian tổ chức kiểm tra
Từ ngày ban hành Kế hoạch này đến hết ngày 31/12/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ kiểm tra công vụ theo Quyết định của UBND huyện xây dựng kế 

hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, hằng tháng báo cáo UBND huyện và báo 
cáo tại buổi chào cờ  hằng tháng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương được kiểm tra chuẩn bị nội 
dung báo cáo, hồ sơ có liên quan theo Đề cương của Tổ kiểm tra công vụ.

3. Đề nghị các đồng chí thành viên Tổ kiểm tra bố trí, sắp xếp thời gian 
tham gia cùng đoàn kiểm tra để công tác kiểm tra công vụ đạt kết quả tốt nhất.

4. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, Tổ kiểm tra công vụ báo cáo kết quả 
kiểm tra về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời đề xuất, kiến nghị xử lý 
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các sai phạm, giải pháp khắc phục. Nếu kiểm tra thấy có dấu hiệu vi phạm thì báo 
cáo kịp thời để UBND huyện chỉ đạo thanh tra.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công vụ của UBND huyện năm 2022; đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành viên Tổ kiểm tra công vụ huyện 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :
- BTV huyện ủy;
- Sở Nội vụ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Thành viên Tổ kiểm tra công vụ huyện;
- Lưu: NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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