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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 
 

Thực hiện 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 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 
hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh 
về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 19/01/2018 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 
04/01/2018 của UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch kiểm tra việc 
thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp 
tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thi 
hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các phòng, ban, đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 
2019 mà UBND tỉnh đã xác định “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

- Đánh giá việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
hành chính của các cơ quan, đơn vị. 

- Chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc; nâng cao vai trò, tinh thần trách 
nhiệm, năng lực, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên 
chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.  

- Phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý, khắc phục những hạn chế, sai sót, 
hành vi vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định của 
pháp luật. Đảm bảo kiểm tra trực tiếp trên 50% các đơn vị trực thuộc. 
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- Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viện chức có hành vi vi phạm 
pháp luật, tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động công vụ. 

- Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá 
nhân là đối tượng kiểm tra. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Các trạm, hạt, đội trực thuộc các 
đơn vị; 

- Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng làm việc trong các 
phòng, ban, đơn vị. 

2. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra việc thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, 
ứng xử của công chức, viên chức, người lao động1. Trong đó, tập trung kiểm tra 
một số nội dung sau: 

- Công tác xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch 
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kế hoạch kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương 
hành chính (Đối với các đơn vị có trạm, hạt, đội trực thuộc); 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc; quy trình tiếp nhận, 
giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục 
hành chính; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy 
chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, viên 
chức cơ quan; 

- Thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thái độ giao 
tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc; việc sử dụng thời gian làm việc; thực hiện 
quy định về không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp; không sử 
dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; đeo thẻ khi 
thực thi nhiệm vụ; 

- Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành 
công việc và tổ chức triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ 
quan, đơn vị;  

- Thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ và giải 
quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức và công dân (Đối với các đơn 
vị có TTHC); 

                                         
1 Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT- TTg  ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT- UBND 
ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 19/01/2018 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quy chế văn 
hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 
02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 
trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 
26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Việc thực hiện chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính và các 
nội dung khác theo chỉ đạo của tỉnh và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND gần nhất. 

- Triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ được 
UBND tỉnh, Sở giao; 

- Trật tự nội vụ cơ quan, đơn vị; Các nội dung khác theo yêu cầu của Lãnh 
đạo Sở. 

3. Phương pháp kiểm tra 

- Kiểm tra trực tiếp theo chương trình, kế hoạch hoặc đột xuất (không báo 
trước thời gian và địa điểm kiểm tra).  

- Kiểm tra trực tiếp theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc theo 
thông tin phản ánh của công dân, tổ chức. 

- Kiểm tra qua báo cáo. 

4. Thời gian: Năm 2019, vào các ngày làm việc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu, 
trình Giám đốc Sở quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để tổ chức thực hiện kế 
hoạch này. Tham mưu ban hành tiêu chí cụ thể, lượng hóa các nội dung kiểm tra 
làm cơ sở bình xét, đánh giá cuối năm.  

2. Đoàn kiểm tra kiến nghị cơ quan được kiểm tra đề ra các biện pháp 
khắc phục thiếu sót; Tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định tại Chỉ thị số 02/CT- 
UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiến nghị với cơ 
quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để 
xảy ra vi phạm.  

3. Đoàn kiểm tra đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực 
hiện kiến nghị, kết luận của Đoàn kiểm tra. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra. 
Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra (nếu cần). 

4. Các phòng, ban, đơn vị:  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến các phòng, trạm, hạt, đội 
và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; Tạo điều 
kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; Cử Lãnh đạo đơn vị tham 
gia Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu;  

- Tổ chức thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra và báo 
cáo kết quả thực hiện. 

- Chi cục Kiểm lâm: Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra đảm bảo trên 
50% hạt, đội trực thuộc. 

- Chế độ báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung kiểm tra nêu 
trên gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất 08/3/2019. Báo 
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cáo kết quả kiểm tra các trạm, hạt, đội trực thuộc (nếu có) định kỳ 06 tháng 
(chậm nhất ngày 07/6/2019), năm (chậm nhất ngày 06/12/2019).  

Trên đây là kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 yêu cầu các phòng, ban, đơn 
vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 
- Trang TTĐT; 
- Lưu: VP, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 

Lý Việt Hưng 
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