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  TP. Lạng Sơn, ngày     tháng     năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các  

Thông báo kết luận, văn bản giao việc của tỉnh, thành phố 

 

Thực hiện Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 

UBND thành phố về việc Thành lập Tổ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao trong các Thông báo kết luận, văn bản giao việc của tỉnh, thành 

phố; Tổ Công tác ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm 

vụ được giao trong các Thông báo kết luận, văn bản giao việc của tỉnh, thành 

phố như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các 

Thông báo kết luận, văn bản giao việc của tỉnh, thành phố (viết tắt là nhiệm vụ 

tỉnh, thành phố giao) giao phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các 

phường, xã. 

- Đánh giá toàn diện về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

UBND tỉnh, thành phố và các Sở, ban, ngành giao bảo đảm tất cả các nhiệm vụ 

giao phải được thực hiện, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND thành phố. Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề 

xuất trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao để đề xuất 

các biện pháp giải quyết. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc phải đạt chất lượng, hiệu quả, nội dung kiểm tra 

tập trung vào những nhiệm vụ tỉnh, thành phố giao chậm hoàn thành, còn tồn đọng,  

có khó khăn, vướng mắc hoặc có khả năng không đúng tiến độ theo yêu cầu. 

- Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ tỉnh, thành phố giao; kiến nghị các biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn 

chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của các phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã được kiểm tra, đôn đốc. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng, hình thức, phạm vi kiểm tra 

- Đối tượng kiểm tra: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND 

các phường, xã có nhiệm vụ thành phố giao còn tồn đọng, chậm hoàn thành 

hoặc có khả năng thực hiện chậm so với thời hạn được giao. Chậm triển khai 

thực hiện hoặc triển khai thực hiện nhiệm vụ giao không bảo đảm chất lượng, 

không đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND thành phố; có nhiều hạn chế trong 
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quản lý, điều hành theo chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành 

phố (cơ quan cụ thể được kiểm tra sẽ thông báo sau).  

- Hình thức kiểm tra: 

+ Kiểm tra qua báo cáo tiến độ thực hiện công việc. 

+ Kiểm tra, làm việc trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị. 

- Phạm vi kiểm tra: Các nhiệm vụ được giao trong các Thông báo kết luận, 

văn bản giao việc của tỉnh, thành phố giao chưa hoàn thành, các nhiệm vụ chưa 

tham mưu báo cáo trên phần mềm quản lý nhiệm vụ đến thời điểm kiểm tra. Kết 

qủa thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Phương pháp kiểm tra 

- Kiểm tra trực tiếp: trước thời điểm kiểm tra 07 ngày, Tổ Công tác gửi 

thông báo nội dung kiểm tra và yêu cầu cơ quan được kiểm tra chuẩn bị báo cáo. 

- Kiểm tra qua báo cáo: Các cơ quan, đơn vị tự rà soát và xây dựng báo 

cáo (ghi rõ nguyên nhân không kịp thời thực hiện, hoặc chậm tiến độ của từng 

vụ việc) gửi về UBND thành phố (qua chuyên viên các phảng phụ trách của Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố) trước 07 ngày (Có biểu mẫu rà soát kèm theo). 

3. Thời gian tiến hành kiểm tra 

Thời gian tiến hành kiểm tra vào cuối quý II và quý III năm 2020 (chương 

trình kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau). 

 III. NỘI DUNG - THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc tổ chức triển khai và tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ tỉnh, thành phố giao, gồm: 

- Việc chỉ đạo, ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ được UBND tỉnh và thành phố giao. Việc phân công nhiệm vụ, tự kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, thành phố giao tại cơ quan, 

đơn vị. 

-  Tiến độ thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm 2020; các nhiệm 

vụ giao liên quan đến xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình, 

đề án theo Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, thành phố.  

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nhất là tình hình thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm của cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố giao năm 2020; 

nguyên nhân, lý do chậm hoàn thành, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện.  

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ UBND tỉnh thành phố giao các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực 

hiện quy trình tiếp nhận, xử lý, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, 

thành phố giao trên hệ thống VNPT-iOffice. 

2. Tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri do tỉnh, thành 

phố giải quyết đã giao các cơ quan. 

3. Kiểm tra công tác giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 và tiến độ 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, 
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kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về sản 

xuất, kinh doanh đã giao từ đầu năm trong tình hình mới; kiểm tra, đôn đốc xây 

dựng Chính quyền điện tử, cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan. 

4. Phân tích, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; các đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

5. Thành phần Tổ kiểm tra (Theo Quyết định của UBND thành phố) 

- 01 đồng chí Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố-Tổ trưởng; 

- 01 đồng chí Lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố-Tổ phó; 

- 02 đến 05 đồng chí chuyên viên VP HĐND-UBND-Thành viên; 

- 03 đồng chí chuyên viên phòng: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra-Thành viên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tổ trưởng có trách nhiệm phân công các thành viên tổ; Các thành viên 

Tổ kiểm tra có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra, thực hiện nhiệm 

vụ khi được Tổ trưởng phân công. 

2. Tổ kiểm tra rà soát, tổng  hợp, báo cáo UBND thành phố về kết quả 

kiểm tra.  

3. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã, 

các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan theo yêu cầu của Tổ công tác. 

4. Văn phòng HĐND-UBND thành phố - Cơ quan Thường trực Tổ Công tác 

có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện phục vụ Tổ kiểm tra trong quá trình tổ chức triển 

khai Kế hoạch theo quy định; xem xét phối hợp với phòng Nội vụ thành phố lồng 

ghép kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 để tránh chồng chéo, 

kiểm tra nhiều lần tại một cơ quan, đơn vị./. 

 
 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND thành phố (b/c);          

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Các thành viên Tổ kiểm tra; 

- C, PCVP, CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TP 

Hoàng Thái Lâm 
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