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           Số: Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng  01  năm 2018

KẾ HOẠCH
Kiểm tra cải cách hành chính năm 2018

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…/2018
của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018, Sở Khoa học và
Công nghệ lập kế hoạch tổ chức kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, cụ
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Giúp Giám đốc sở đánh giá đúng về tình hình thực hiện CCHC của sở, qua đó

nhân rộng những kết quả tốt, đồng thời đề ra các biện pháp nhằm khắc phục những hạn
chế tồn tại trong công tác CCHC tại đơn vị.

- Thông qua kết quả kiểm tra, có biện pháp nâng cao, tạo chuyển biến về nhận
thức trong đội ngũ CBCCVC, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, đề cao trách
nhiệm cá nhân trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân.
Đồng thời, qua kiểm tra, rút ra những vấn đề quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều
hành, đề xuất cơ quan có thẩm quyền trong việc nâng cao chất lượng CCHC.

2. Yêu cầu:
- Việc kiểm tra CCHC là yêu cầu bắt buộc, do đó việc tổ chức kiểm tra phải tiến

hành nghiêm túc, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát đầy đủ các nội dung
kiểm tra theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Báo cáo đầy đủ kết quả kiểm tra, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cơ
quan, đơn vị để có hướng chỉ đạo và giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA
Kiểm tra đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành

chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 309/QĐ-
SKHCN ngày 16/11/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ và Bộ chỉ số theo dõi và
đánh giá xế hạng của UBND tỉnh ban hành.

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông: Nguyễn Kim Trường - Phó Giám đốc sở: Trưởng đoàn;
- Ông: Nguyễn Nam Phương - Chánh Văn phòng: Phó Trưởng đoàn;
- Ông: Lê Văn Hướng - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính: Thành viên;
- Ông: Đỗ Vũ Khoa - Trưởng phòng QLCN và TTCN: Thành viên;
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- Ông: Từ Văn Hoàng - Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL: Thành viên;
- Ông: Phạm Ngọc Thắng - Phó Chánh thanh tra - Thành viên thư ký.
- Ông: Nguyễn Văn Hoan – Chuyên viên - Thành viên.
- Ông: Nguyễn Văn Dũng – Chuyên viên - Thành viên.

IV. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra trong năm 2018:
- Cơ quan văn phòng sở KH&CN;
- Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Trung tâm Ứng dụng và Tiến Bộ KHCN
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Thời gian kiểm tra:
- Thực hiện trong Q2/2018 (có thông báo cụ thể).

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Báo cáo công tác CCHC và báo cáo chuyên đề ISO.
- Báo cáo quý 1 trước ngày 05/3/2018;
- Báo cáo 06 tháng trước ngày 05/6/2018;
- Báo cáo quý 03 trước 5/9/2018;
- Báo cáo năm trước ngày 20/11/2018 (có thể thay đổi theo yêu cầu của UBND

tỉnh).
2. Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC năm 2018 trước ngày 31/10/2018.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chủ trì, phân công nhiệm vụ cho các

thành viên Đoàn kiểm tra các nội dung liên quan. Báo cáo Giám đốc sở về kết quả
kiểm tra CCHC.

2. Trưởng phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra căn cứ nội
dung kế hoạch CCHC của sở, chuẩn bị đầy đủ báo cáo và các hồ sơ, tài liệu cần thiết
để làm việc với Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.

3. Văn phòng Sở tổng hợp kết quả kiểm tra, phối hợp với các phòng, đơn vị trực
thuộc sở rà soát, khắc phục những tồn tại, trên cơ sở đó chuẩn bị cho việc tự đánh giá,
chấm điểm tiêu chí, xếp hạng CCHC của sở năm 2018 và báo cáo Sở Nội vụ theo quy
định.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 của Sở Khoa học và Công
nghệ, yêu cầu Thành viên đoàn kiểm tra, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ;
- GĐ, PGĐ sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, VP,TTr. 
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