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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 
UBND tỉnh Phú Yên về cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2022. 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-KKT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Ban Quản 
lý Khu kinh tế về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế 

xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC, công vụ năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính, công vụ nhằm đánh giá 

những kết quả đạt được, phát hiện kịp thời những thiếu sót, khó khăn, bất cập trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), công vụ tại các phòng, 

đơn vị thuộc Ban; đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời những tồn 
tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC và thực thi công vụ. 

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân 
dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban; nâng cao 

đạo đức công vụ, có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của 

Ban, đáp ứng nhu cầu tốt nhu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền những nội dung về thủ tục hành 

chính cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ.   

2. Yêu cầu: 

- Việc kiểm tra phải thực hiện đúng quy định, chính xác, khách quan và trung 
thực, không làm cản trở hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

- Công tác kiểm tra, tự kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên nghiêm túc, 
thực chất theo đúng nội dung của Kế hoạch. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những 

sai sót trong công tác cải cách hành chính, công vụ tại các phòng, đơn vị. Tổng hợp 
những bất cập, khó khăn, vướng mắc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét 

xử lý theo quy định. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của Ban và các văn bản 

chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung một số nội 
dung trọng tâm sau: 



2 
 

 
 

- Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại 
các phòng chuyên môn; ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của 

công chức, viên chức.  

- Việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực 

quản lý được giao của các phòng chuyên môn. 

- Việc thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Việc thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các phòng, ban, trung 

tâm; việc xây dựng, điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý và 
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban. 

- Việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động; việc đánh giá, 
phân loại, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên 

chức, người lao động hàng năm;  

- Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan; việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ,  các quy 
định về văn hoá công sở (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; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Quyết định 
số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế văn 
hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên). 

- Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài 

chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.  

- Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, văn bản điện tử, chữ ký số; 

việc thực hiện công tác văn thư – lưu trữ. 

- Việc tham mưu thực hiện các quy định liên quan đến công tác xử lý và giải 

quyết đơn thư. 

- Các nội dung khác có liên quan đến công tác cải cách hành chính, công vụ. 

 III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Hình thức, đối tượng kiểm tra: 

- Kiểm tra công tác CCHC và công vụ theo định kỳ hằng năm: Phòng Kế 
hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế. 

- Kiểm tra công vụ đột xuất: Tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Ban. 

2. Thời gian kiểm tra: 

- Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch: Thực hiện trong quý II, III/2022 (lịch kiểm 

tra và thời gian cụ thể do Tổ kiểm tra thông báo sau). 

- Kiểm tra đột xuất: Thực hiện vào thời điểm bất kỳ trong năm 2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-26-ct-ttg-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap-2016-321231.aspx
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3. Thành phần Tổ kiểm tra: 

Giao Văn phòng Ban tham mưu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quyết định 

kiện toàn Tổ kiểm tra CCHC và công vụ của Ban để tiến hành hoạt động kiểm tra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ban:  

Là bộ phận thường trực của Tổ kiểm tra CCHC, công vụ của Ban, có trách 

nhiệm tham mưu Lãnh đạo Ban triển khai thực hiện kế hoạch này; xây dựng lịch 
kiểm tra, nội dung kiểm tra, thông báo lịch kiểm tra cụ thể tới các thành viên Tổ 
kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra. 

2. Tổ Kiểm tra CCHC và công vụ Ban: 

- Triển công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ theo kế 

hoạch  hoặc kiểm tra đột xuất khi cần thiết. 

- Tổng hợp kết quả, đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai 

phạm báo cáo Lãnh đạo Ban để xử lý. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban: 

- Phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch này đến công chức, viên chức, người 
lao động thuộc đơn vị mình quản lý. 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, tự kiểm tra công 
tác CCHC, công vụ tại phòng, đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện công tác 

CCHC, công vụ và cung cấp các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Tổ kiểm tra. 

- Bố trí cán bộ có trách nhiệm làm việc với Tổ kiểm tra khi được yêu cầu. 

- Tổ chức thực hiện các kiến nghị, kết luận kiểm tra đảm bảo nội dung, tiến độ 

thời gian theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, công vụ năm 2022, Ban Quản 

lý Khu kinh tế yêu cầu các phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện. Trong quá 
trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo 

Ban để chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Trưởng Ban QLKKT; 
- Phó Trưởng Ban QLKKT; 
- Các phòng, ban, trung tâm; 
- Lưu: VT, VP. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Xuân Hùng 
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