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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm 2022 

  

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra cải cách hành chính và yêu cầu 

nhiệm vụ của Ngành, Sở GTVT ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính 

năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thông qua công tác kiểm tra để phát hiện những tồn tại hạn chế, đề ra 

những giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, củng cố, kiện toàn bộ 

máy tổ chức, nâng cao năng lực trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ 

phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, của cán bộ và 

nhân viên cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị. 

- Nâng cao chất lượng trong việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, công khai 

minh bạch giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cải cách tổ chức bộ máy; 

duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 

nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho tổ chức và cá nhân. 

2. Yêu cầu: 

Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng 

điểm, hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. 

II. NỘI DUNG  

1. Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong quý IV/2022 (thời gian, địa điểm, thành 

phần kiểm tra, đối tượng kiểm tra và nội dung cụ thể Sở GTVT sẽ có thông báo tới 

các đơn vị).  

 2. Nội dung kiểm tra: 

- Công tác chỉ đạo điều hành về thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị, việc 

thực hiện văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác CCHC; 

- Công tác thông tin tuyên truyền về CCHC tại đơn vị; 

- Công tác tổ chức thực hiện các VBQPPL. Kết quả rà soát TTHC thuộc chức 

năng nhiệm vụ của đơn vị. Kết quả giải quyết TTHC của đơn vị.  

- Việc duy trì Hệ thống QLCL theo TCVN IS0 9001:2015 tại đơn vị. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành tại đơn 

vị, việc sử dụng thư điện tử công vụ trong công tác. 



 

- Việc thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và 

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Sở. 

- Việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ: Tuân thủ các quy 

định của các cấp về tổ chức bộ máy, tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ được 

phân công, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, công tác đào tạo bồi 

dưỡng, đánh giá phân loại công chức, viên chức, kê khai tài sản thu nhập, công 

khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, thực hiện dân chủ trong nội bộ đơn 

vị và một số nội dung khác theo yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Giao Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở thành lập Đoàn kiểm tra thực 

hiện nhiệm vụ CCHC kết hợp với một số nội dung kiểm tra về việc thực hiện 

nhiệm vụ cơ quan tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. 

Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, Trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc 

Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này. Văn phòng Sở có 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng quy 

định./. 

Nơi nhận:          KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội vụ;    PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở GTVT Nam Định; 

- Lưu: VT, VPS. 

 

                                               Trần Minh Đăng 
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