
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƢ PHÁP 

 
Số:  17 /KH-STP 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày  04  tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính 

tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tƣ pháp năm 2020 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 26/2017/CT-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg  ngày 27/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu 

quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 

08/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1404/UBND-NC ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 

2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị 

trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương. 

 - Nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm, chất lượng tham mưu 

thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động của Sở, góp phần 

tổ chức thực hiện  hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tư pháp năm 

2019. 

 - Phát hiện, kiến nghị phê bình, nhắc nhở, xử lý đối với các trường hợp 

không chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

 2. Yêu cầu 

 Việc kiểm tra được tiến hành khách quan, nghiêm túc, không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của các phòng, đơn vị.  

 II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Đối tƣợng kiểm tra:  
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- Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở. 

- Công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Trách nhiệm của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trong việc quán triệt 

thực hiện Chỉ thị số 26/2017/CT-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

Quyết định số 1847/QĐ-TTg  ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục 

vụ người dân và doanh nghiệp; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 08/8/2019 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; Công văn số 1404/UBND-NC ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020. 

- Việc thực hiện chức năng,  nhiệm vụ; phân công, phân nhiệm, bố trí công 

tác; xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm; đánh giá chất lượng kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động.  

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, 

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, phân công nhiệm vụ của các đơn vị sự 

nghiệp và các nội quy, quy chế, quy định nội bộ. 

- Việc chấp hành nội quy, quy chế; thái độ giao tiếp, ứng xử trong giải 

quyết công việc, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính; việc chấp hành quy 

định về đeo thẻ công chức, giờ giấc làm việc, chấp hành quy định về không hút 

thuốc, không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của các ngày 

làm việc. 

- Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức; công khai thủ tục hành chính; 

tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi 

nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động. 

- Việc thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao. 

3. Phƣơng pháp kiểm tra 

- Kiểm tra đột xuất (không thông báo trước). 

- Kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.  

Lưu ý: Mỗi phòng, đơn vị có thể được kiểm tra một hoặc nhiều lần trong 

năm 2020 
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III. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đoàn kiểm tra đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Đoàn kiểm tra gồm 03 người: Lãnh đạo Văn phòng Sở làm Trưởng đoàn; 

lãnh đạo hoặc thanh tra viên Thanh tra Sở làm Phó Trưởng đoàn; 01 chuyên viên 

Văn phòng Sở làm Thư ký. 

Khi kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị sự 

nghiệp thì có thêm thành phần là đại diện Phòng quản lý nhà nước đối với lĩnh 

vực đó 

 2. Đoàn kiểm tra đối với Văn phòng Sở: 

Đoàn kiểm tra gồm 03 người: Lãnh đạo Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn; 

Phó Trưởng phòng PBGDPL và TDTHPL là Phó Trưởng đoàn; 01 thanh tra viên 

Thanh tra Sở làm Thư ký. 

3. Đoàn kiểm tra đối với Thanh tra Sở: 

Đoàn kiểm tra gồm 03 người: Lãnh đạo Văn phòng Sở làm Trưởng đoàn; 

Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật là 

Phó Trưởng đoàn; 01 chuyên viên Văn phòng Sở làm Thư ký. 

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA:  

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần năm 2020. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

tham mưu thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, báo cáo Giám đốc Sở kết 

quả thực hiện; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND 

tỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 

các nội dung Kế hoạch  này. 

 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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