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Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố 

về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở; 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi 

công vụ năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ nhằm phát hiện những tồn tại, hạn 

chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị, UBND xã, 

phường; phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật để kiến 

nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. 

 - Phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi 

công vụ, giúp phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường, CBCCVC thực hiện đúng quy 

định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Yêu cầu 

 - Hoạt động của Đoàn Kiểm tra phải bảo đảm khách quan, trung thực, công 

khai, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra; không làm 

cản trở hoạt động bình thường của phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường là đối 

tượng kiểm tra. 

 - Khi tiến hành kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phải tuân theo quy định của pháp luật 

và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình. Báo cáo 

Chủ tịch UBND thành phố Kết quả của đợt kiểm tra để xem xét, kết luận. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

 - Kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của người đứng đầu một số phòng, ban, 

đơn vị, UBND xã, phường theo quy định. 

 - Kiểm tra trách nhiệm về tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông của phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường. 
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 - Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế 

cơ quan; việc chấp hành Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của 

UBND tỉnh về việc quy định CBCCVC tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, 

bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; việc chấp hành Quyết 

định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh, Quyết định số 603/QĐ-

UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế Văn hóa 

công sở; việc thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

 - Kiểm tra một số nội dung khác do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành 

phố giao. 

 2. Thời gian kiểm tra 

Bắt đầu kiểm tra từ quý I đến quý IV năm 2021. 

 3. Đối tượng kiểm tra 

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND xã, phường. 

 - CBCCVC thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường. 

 III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KIỂM TRA 

 - Kiểm tra có thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra.  

 - Kiểm tra đột xuất, không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra. 

 - Kiểm tra theo chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố 

hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân. 

 - Lập biên bản làm việc về các nội dung kiểm tra với các cơ quan, đơn vị để 

có cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị biện pháp xử lý. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra thành phố 

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra 

thành phố và các cơ quan có liên quan dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND thành 

phố thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ; phối hợp trong việc 

tham mưu cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xử lý các kiến nghị của 

đoàn Kiểm tra. 

 2. Đối với Đoàn Kiểm tra công vụ 

 - Đoàn Kiểm tra tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi 

công vụ, được yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường và cá nhân là đối 

tượng kiểm tra báo cáo, giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông 

tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; tổng hợp kết quả 

kiểm tra, kịp thời tham mưu, báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố xử lý các tổ 

chức, cá nhân vi phạm (nếu có); Đề nghị người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, 

UBND xã, phường xử lý, giải quyết, khắc phục ngay những vấn đề tồn tại trong 
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thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị kiểm tra. 

 - Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ 

quan, đơn vị, đến trách nhiệm của UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành 

phố, Trưởng Đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, kết luận. 

 3. Đối với các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường 

 Phối hợp với Đoàn Kiểm tra công vụ của thành phố trong việc báo cáo, cung 

cấp thông tin, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác kiểm tra; tạo điều kiện 

cho Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời khắc phục những tồn tại 

mà Đoàn Kiểm tra kiến nghị. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi nhiệm công vụ năm 2021 

của UBND thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TTTU, HĐND TP (b/c);  

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị;  

- UBND xã, phường; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Văn Long 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-15T10:10:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lương Văn Long<longlv@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-15T15:57:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-15T15:57:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-15T15:57:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-15T15:57:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




