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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Ia H’Drai, ngày      tháng 01  năm  2020 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc  

chấp hànhQuy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương 

 hành chính trên địa bàn huyện năm 2021 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc thực hiện Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác 

cải cách hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2021, cụ thể: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong 

hoạt động công vụ để phục vụ nhân dân... 

2. Việc kiểm tra phải đảm bảo công khai, đúng quy định, không làm cản trở 

hoạt động thực thi công vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng kiểm tra: Các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã và 

cán bộ, công chức, viên chức tại tác các cơ quan hành chính, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn huyện. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính tại cơ 

quan hành chính, đơn vị, địa phương. 

- Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở và việc chấp hành giờ giấc làm 

việc của cán bộ, công chức, viên chức(1), người lao động trong cơ quan hành chính, 

                                           

1 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; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum 

và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của 
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đơn vị, địa phương; việc tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện quy chế, nội quy, quy định của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn huyện và các cơ quan, đơn vị gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... 

- Công tác lập danh mục, lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và trên môi trường điện tử) 

tại đơn vị. 

3. Thời gian: Tiến hành thường xuyên trong năm 2021 (thời gian cụ thể do 

Trưởng đoàn quyết định). 

4. Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2021. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan thành lập Đoàn kiểm tra; chuẩn bị các văn bản, tài liệu và nội dung liên quan 

phục vụ công tác kiểm tra; sau kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra gửi đơn vị được 

kiểm tra khắc phục đồng thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân 

các xã có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo và tài liệu liên quan cho Đoàn 

kiểm tra khi cần thiết; tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra nếu vi phạm các nội dung kiểm tra nói 

trên phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện./. 

 

Nơi nhận:      
- Sở Nội vụ (b/c);   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-LT.                                                                           

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 

 

 

                    

 

                                                                                                                                        

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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