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KẾ HOẠCH
Khắc phục những khuyết điểm của
tập thể lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ năm 2020
Căn cứ Thông báo số 130/TB-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng năm 2020 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 2020
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 130/TB-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng năm 2020 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. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị về thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn được giao
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 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: Thường xuyên.
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 đơn vị thuộc, trực thuộc Sở nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các
sai sót (nếu có).
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- Trưởng các 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 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.
- Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở chủ trì thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hàng tuần.
2. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành
chính đạt hiệu quả cao hơn
Rà soát, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại đã nêu trong năm
2020. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh
giao tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất lượng1.
Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc phạm vi
quản lý; tập trung xử lý các tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra.
Thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 159-CV/TU ngày
13 tháng 4 năm 2021, Công văn số 1256/UBND-KTTH ngày 19 tháng 4 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn
tỉnh và Đề án Văn hóa công vụ, Quy chế văn hóa công sở2. Xử lý nghiêm các hành vi
sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân...
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh
nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ công (y tế công lập, giáo dục tiểu học, cơ sở hạ
tầng căn bản, an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư…); về tiện ích của dịch vụ bưu
chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

Đây là cơ sở để nhận xét, đánh giá chất lượng của tập thể, cá nhân lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.
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 chbinhs sự nghiệp các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh ban hanh Quy chế
văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị…; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND
tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND.
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- Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và
địa phương thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh
Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi ý kiến, kiến nghị của cử tri và thắc mắc
của các địa phương về triển khai Nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở
Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
và các đơn vị liên quan để hướng dẫn, thông tin, giải đáp kịp thời trong quá trình
triển khai Nghị quyết đảm bảo Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và tạo sự đồng
thuận của người dân trong thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy ở
cấp cơ sở của Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Đặc biệt, chuẩn bị
tốt và kịp thời công tác hướng dẫn thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh3 khi
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian tới.
- Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy chủ trì thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phổ biến nội dung Kế hoạch này đến
từng công chức, người lao động thuộc đơn vị mình biết, nghiêm túc chấp hành, triển
khai thực hiện.
2. Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra
việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở biết, chỉ đạo.
Trên đây là Kế hoạch khắc phục các khuyết điểm được chỉ ra tại Thông báo số
130/TB-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 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, HCTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lân

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
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