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KẾ HOẠCH 

Khắc phục những khuyết điểm của 

 Tập thể Lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ năm 2019 

 

  

 Căn cứ Thông báo số 255/TB-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tập thể lãnh 

đạo, quản lý Sở Nội vụ.  

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm năm 2019 

cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và phân cấp quản lý ngành, lĩnh 

vực được giao, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục các khuyết điểm 

được chỉ ra tại Thông báo số 255/TB-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 về kết quả 

đánh giá xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tập thể lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ. 

2. Yêu cầu: Việc thực hiện khắc phục những khuyết điểm phải thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả; xác định cụ thể từng nội dung cần khắc phục và có phân 

công thực hiện, thời gian thực hiện cụ thể. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính đối với đội ngũ công chức, 

người lao động Sở Nội vụ 

a) Làm tốt trách nhiệm nêu gương; công tác giáo dục tư tưởng; chính trị, đạo 

đức, lối sống đối với toàn thể công chức, người lao động cơ quan; tạo mối quan hệ 

đoàn kết thống nhất. Kiên quyết có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi 

phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện: Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở; Trưởng các cơ 

quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

b) Tăng cường phổ biến việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng; các quy định, 

văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; nội quy, quy chế của cơ quan. 

- Thanh tra Sở chủ trì thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  
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c) Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong việc 

chấp hành, thực hiện kỷ cương hành chính; nội quy, quy chế của cơ quan đối với đội 

ngũ công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. 

- Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở chủ trì thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 2. Tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

a) Rà soát, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; quy định rõ trách nhiệm tập 

thể, cá nhân được phân công phụ trách trong việc chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn 

vị thuộc, trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn có nội dung chậm trễ, 

chưa đảm bảo chất lượng để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời. 

- Tập thể Lãnh đạo Sở chủ trì thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý/năm. 

b) Nâng cao trách nhiệm trong việc đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 

vụ, kỹ năng cho công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình; đồng thời 

thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện nhiệm vụ của công chức, người 

lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp 

thời các sai sót (nếu có). 

- Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở chủ trì thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

c) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, giải quyết công việc 

được giao; đoàn kết giúp đỡ cùng nhau trong thực nhiệm vụ; cải tiến lề lối làm việc 

đảm bảo khoa học, hợp lý. 

- Toàn thể công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

d) Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

thuộc, trực thuộc Sở để đề xuất Lãnh đạo Sở kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý sai 

sót (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tham mưu.  

- Thanh tra Sở chủ trì thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phổ biến nội dung Kế hoạch 

này đến từng công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình biết, nghiêm túc 

chấp hành, thực hiện. 

2. Giao Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở biết, chỉ đạo. 
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Trên đây là Kế hoạch khắc phục các khuyết điểm được chỉ ra tại Thông báo số 

255/TB-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở 

yêu cầu toàn thể công chức, người lao động Sở Nội vụ nghiêm túc chấp hành./.      
 

Nơi nhận:                                                            
- VP.UBND tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ;  

- Công chức, người lao động SNV; 

- Trang thông tin Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TTr.                                                                                  

                  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Lân 
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