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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2537/KH-SGDĐT ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về cải cách hành chính năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020  ối v i các ph ng chuy n 

môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các trường THPT và trực thuộc, g m các nội dung cụ thể 

như sau: 

I  MỤC Đ CH    U C U 

   Mục  ích: 

- Tăng cường vai tr , trách nhiệm chỉ  ạo,  iều hành, tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ cải cách hành chính (CCHC) của người  ứng  ầu  ơn vị; chấn chỉnh nề nếp, kỷ 

cương, kỷ luật  hành chính; 

- Qua kiểm tra nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, nâng cao năng lực, 

trình  ộ và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của  ội ngũ cán bộ, công 

chức, vi n chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo; 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác  ơn giản hóa, công khai và giải quyết 

thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa li n thông tại cơ quan hành chính nhà nư c các cấp nhằm tạo 

 iều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC; 

- Tăng cường tính phối hợp, li n kết trách nhiệm, kết quả kiểm tra công tác 

CCHC của các  ơn vị trực thuộc Sở,  ề xuất giải pháp chung và sáng kiến tháo gỡ 

các khó khăn, vư ng mắc trong công tác CCHC của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

- Qua kiểm tra nhằm phát huy các ưu  iểm  ạt  ược,   ng thời khắc phục 

nh ng t n tại, hạn chế, nh ng  iểm không ph  hợp trong thời gian t i  

       c  : 

- Việc kiểm tra phải  ảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực,  úng quy 

trình không cản trở hoạt  ộng thường xuy n của các  ơn vị, nội dung kiểm tra phải 

bám sát các quy  ịnh về CCHC của Nhà nư c;  

- Kiểm tra phải có kết luận,  ánh giá mặt mạnh, mặt yếu và kiến nghị hư ng 

xử lý các sai sót trong lĩnh vực kiểm tra; nh ng kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải 

 ược các  ơn vị thực hiện nghi m túc và có báo cáo kết quả khắc phục. 

II  NỘI DUNG KIỂM TRA 

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý, chỉ  ạo thực hiện công tác 
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CCHC trong năm 2020, kiểm tra v i các nội dung cụ thể như sau:   

1. Công tác chỉ  ạo,  iều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 

chính của các  ơn vị. 

2. Việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, bao g m: 

- Việc tham mưu cho l nh  ạo Sở, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nếu 

có (    h      ng,  h i gi n  h   hi n…). 

- Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của các ph ng chuyên 

môn, nghiệp vụ, các vấn  ề phát hiện và kết quả xử lý trong quá trình rà soát (N      

nh ng  ăn   n          à  o     

- Tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, 

 iều hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở giao cho các ph ng chuy n môn, nghiệp vụ, 

các trường THPT và trực thuộc thực hiện           ,     h y   n i   ng  ăn   n    

       i n  h i  h   hi n   y   ,  ịp  h i      ăn   n  h          i n  h i  h   hi n   

- Công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp quản lý nhà nư c và việc triển 

khai Đề án vị trí việc làm gắn v i việc quản lý, sử dụng bi n chế  ược giao; thực hiện 

chính sách tinh giản bi n chế   

- Đổi m i và nâng cao chất lượng  ội ngũ cán bộ, công chức, vi n chức  

- Thực hiện cải cách tài chính công  

- Hiện  ại hóa nền hành chính  

3. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc chấp hành nội 

quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức, vi n chức tại các  ơn vị  

III. HÌNH THỨC  THỜI GIAN KIỂM TRA  

1. Hình thức kiểm tra 

a) Kiểm tra thông q a báo cáo tự kiểm tra 

Thủ trưởng các  ơn vị xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra nội bộ  ơn vị, 

gửi kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn ph ng Sở). 

b) Kiểm tra  ột x ất  

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra  ột xuất một số  ơn vị nhằm nắm 

bắt tình hình và kịp thời chấn chỉnh nh ng hạn chế, thiếu sót của  ơn vị  

c) Kiểm tra trực tiếp 

- Đối tượng  ược kiểm tra: Tr n 60%  ơn vị trực thuộc Sở và phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Địa  iểm kiểm tra: Tại  ơn vị  ược kiểm tra; 
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2. Thời gian kiểm tra: Trong năm 2020 (cụ thể Sở sẽ thông báo sau)  

TT Thực hiện tại  ơn vị Thời gian kiểm tra 

01 

Các trường THPT tr n  ịa bàn huyện Ph  Cát, Tuy 

Phư c; Các ph ng chuy n môn, nghiệp vụ thuộc 

Sở  

Tháng 02, 03/2020 

02 
Các trường THPT tr n  ịa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh 

Thạnh; Các ph ng chuy n môn, nghiệp vụ thuộc Sở  
Tháng 04, 05/2020 

03 
Các trường THPT tr n  ịa bàn huyện Hoài Nhơn, 

Hoài Ân, An Lão. 
Tháng 07, 08/2020 

04 
Các trường THPT tr n  ịa bàn huyện Ph  Mỹ; Các 

ph ng chuy n môn, nghiệp vụ thuộc Sở  
Tháng 09, 10/2020 

05 
Các trường THPT tr n  ịa bàn thành phố Quy 

Nhơn; huyện Vân Canh. 
Tháng 11, 12/2020 

3  Phương pháp kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp v i l nh  ạo  ơn vị, tổ chức, cá nhân li n 

quan  ược kiểm tra  ể nghe  ánh giá tình hình, kết quả li n quan  ến nội dung kiểm 

tra; 

- Y u cầu  ơn vị cung cấp  ầy  ủ thông tin, tài liệu, h  sơ báo cáo (trừ nh ng 

thông tin, tài liệu quản lý theo chế  ộ mật), giải trình li n quan  ến nội dung kiểm tra 

 ể phục vụ Đoàn kiểm tra. 

IV  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn ph ng Sở  

- Tham mưu Giám  ốc Sở ban hành Quyết  ịnh thành lập Đoàn Kiểm tra công 

tác CCHC năm 2020. 

  - Li n hệ, phối hợp v i các phòng chuy n môn, nghiệp vụ, các trường THPT là 

 ối tượng kiểm tra  ể thống nhất về nội dung, thời gian, phương pháp kiểm tra     ảm 

bảo công tác kiểm tra  ạt kết quả  

- Tr n cơ sở kết quả kiểm tra công tác CCHC của các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ, các trường THPT và trực thuộc, Văn ph ng Sở có trách nhiệm tổng hợp 

báo cáo l nh  ạo Sở và Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về kết quả kiểm tra  

   Đối với các  ơn vị  ược kiểm tra 

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, các  ơn vị có trách nhiệm: 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC gửi về Văn ph ng Sở 

trư c 05 ngày kể từ ngày Đoàn Kiểm tra kiểm tra tại các ph ng chuy n môn, nghiệp 
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vụ, các trường THPT và trực thuộc. 

- Phối hợp, bố trí, phân công người có trách nhiệm và thẩm quyền, chuẩn bị 

các nội dung cần thiết, văn bản báo cáo, h  sơ, tài liệu li n quan  ể Đoàn Kiểm tra 

thực hiện nhiệm vụ  

Tr n  ây là Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo,  ề nghị Thủ trưởng các  ơn vị triển khai thực hiện /. 
          

 Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh (báo cáo); 

 - Sở Nội vụ (báo cáo); 

 - Giám  ốc Sở GD&ĐT (báo cáo); 

 - Các phòng CMNV thuộc Sở GD&ĐT; 

 - Các trường THPT và trực thuộc; 

 - Lưu: VT, VP, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Liêm 
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