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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra công tác cải cách hành chính  
của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2022, Kế hoạch số 06/KH-
SKHCN 14/01/2022 về cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 

2022, 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách 
hành chính năm 2022 đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác cải cách hành 
chính (CCHC) của Sở Khoa học và Công nghệ. Nâng cao chỉ số CCHC của Sở 

góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan 
quản lý Nhà nước và người đứng đầu về thực hiện công tác CCHC, từng bước 

đưa công tác CCHC đi vào nề nếp theo các quy định của Nhà nước.  

- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, giám 

sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá tổng hợp trên các lĩnh vực CCHC 
đã xác định trong Kế hoạch. 

- Thông qua kiểm tra nhằm chỉ ra những mặt mạnh, những điển hình, sáng 
kiến, đồng thời phát hiện những khó khăn, thiếu sót trong tổ chức, chỉ đạo triển 
khai thực hiện CCHC của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, làm cơ sở tham mưu, 

kiến nghị Giám đốc Sở các biện pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC của 
Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội 
ngũ công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác CCHC. 

2. Yêu cầu: 

 - Hoạt động kiểm tra công tác CCHC đảm bảo tính trung thực, khách 

quan, chính xác, hiệu quả, không gây trở ngại đến các hoạt động của các phòng, 
đơn vị được kiểm tra. 

- Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm đạt 
hiệu quả cao. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA: 

1. Đối tượng kiểm tra: 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ . 



 

 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở (khi có chỉ đạo của Giám đốc Sở). 

2. Thời gian: Dự kiến quý II và III năm 2022, sẽ có thông báo cụ thể. 

3. Nội dung:  

- Kiểm tra 07 nhiệm vụ được nêu tại mục II của Kế hoạch Cải cách hành 
chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các phòng, đơn 
vị, Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm của đơn vị. 

4. Phương pháp: 

- Xây dựng báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính theo đề cương 

của Đoàn kiểm tra gửi về Văn phòng Sở (thường trực Đoàn kiểm tra) trước 05 
ngày làm việc kể từ ngày Đoàn chuẩn bị kiểm tra với các phòng, đơn vị. 

- Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các phòng và đơn vị trực thuộc; kiểm tra 
việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo các lĩnh vực được phân công. 

5. Thành phần Đoàn kiểm tra:  

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thành phần đoàn:  Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Công chức phụ trách pháp chế. 

- Các đơn vị được kiểm tra: Thủ trưởng các phòng, đơn vị và các chuyên 
viên phụ trách các công việc có liên quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Kinh phí thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 do 
ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Văn phòng Sở 

- Chịu trách nhiệm chủ trì triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế 
hoạch này. 

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra 
công tác CCHC năm 2022. 

- Liên hệ, phối hợp với các phòng, đơn vị là đối tượng kiểm tra để thống 
nhất về nội dung, thời gian, phương pháp kiểm tra..., đảm bảo công tác kiểm tra 

đạt kết quả. 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra công tác CCHC của các phòng, đơn vị,  Văn 
phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ về kết quả kiểm tra. 

2. Giao trách nhiệm cho Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nội dung sau: 

- Căn cứ Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai quán triệt đến toàn thể công chức, viên 
chức và người lao động trong toàn đơn vị.  



 

 

- Phối hợp, bố trí, phân công người có trách nhiệm và thẩm quyền, chuẩn 
bị các nội dung cần thiết, văn bản báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan để Đoàn 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2022 yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ; 
- BGĐ Sở (biết); 
- Các phòng/đơn vị (th/hiện); 
- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Lư Phước Hiệp 
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