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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND
tỉnh Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019; Quyết
định số 327/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2018 Ban hành kế hoạch cải cách hành
chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị. Sở Khoa học và
Công nghệ xây dựng Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm
2019 của Sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Giám sát, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kế
hoạch cải cách hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Qua đó kịp thời
phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để có biện pháp khắc
phục, xử lý góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.
- Tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách
nhiệm công vụ , thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CC,VC nhất là trách
nhiệm của người đứng đầu cơ trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách
hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.
2. Yêu cầu:
- Kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo có chất
lượng, hiệu quả. Quá trình kiểm tra phải khách quan, trung thực, phản ánh
đúng thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng,
đơn vị thuộc Sở.
- Qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần chỉ đạo, điều hành
trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu đề xuất, kiến nghị Lãnh đạo Sở các
biện pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
- Các đơn vị liên quan có trách nhiêm cung cấp đầy đủ thông tin, tài
liệu phục vụ công tác kiểm tra.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
- Việc phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách thực hiện công tác cải cách
hành chính.
- Công tác chỉ đạo, quán triệt của Chi ủy, Chi bộ trong thực hiện công
tác cải cách hành chính của phòng, đơn vị.
- Công tác tuân thủ các quy định của Trung ương và UBND tỉnh về tổ
chức bộ máy của các đơn vị.
- Việc rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, cập nhật TTHC thuộc chức
năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị.
- Kết quả thực hiện và đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân
về TTHC do các phòng, đơn vị tiếp nhận, giải quyết; kêt quả thực hiện tiếp
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC.
- Công tác công bố, niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của đơn vị giải quyết TTHC và công khai trên Cổng thông tin điện
tử của Sở.
- Công tác tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử.
- Công tác áp dụng đưa TTHC vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 và 4.
- Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC (công tác đào
tạo bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của CCVC).
- Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí
quản lý hành chính cho cơ quan nhà nước; tự chịu trách nhiệm về tài chính
cho đơn vị sự nghiệp công nghiệp.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính
nhà nước. Duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của công chức, viên
chức tại cơ quan, đơn vị.
- Những sáng kiến, cải tiến trong cải cách hành chính.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở để tiến
hành kiểm tra tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Thời gian kiểm tra dự kiến: Quý IV/2019 .
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Văn phòng Sở tham mưu thành lập Tổ kiểm tra và xây dựng đề cương
kiểm tra gửi các đơn vị được kiểm tra, thống nhất về nội dung, thời gian ...
đảm bảo công tác kiểm tra đạt kết quả.
- Các thành viên của Tổ kiểm tra căn cứ nội dung của kế hoạch kiểm
tra, chuẩn bị nội dung để làm việc với các phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng báo cáo, chuẩn
bị nội dung làm việc theo yêu cầu của Tổ Kiểm tra.
Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra về công tác cải cách hành chính của Sở
Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2019./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ ;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân
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