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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 15  /KH-BQLKKTCK 

     

Lạng Sơn,  ngày  14  tháng 02  năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BQLKKTCK ngày 17/01/2020 về cải cách 

hành chính năm 2020; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách 

hành chính năm 2020, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác 

cải cách hành chính tại Ban Quản lý, từ đó đề ra giải pháp khắc phục những tồn 

tại, hạn chế để công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt hơn. 

- Tiếp tục quán triệt chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công xây dựng và tổ 

chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách 

tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 

viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, góp phần tạo điều 

kiện nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố năm 2020. 

2. Yêu cầu: 

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính nghiêm minh, kịp thời, khách 

quan, đúng quy định. Đánh giá đúng thực trạng kết quả triển khai thực hiện công 

tác cải cách hành chính tại cơ quan; 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, rà soát đối với các nhiệm 

vụ cải cách hành chính theo thẩm quyền trước khi làm việc với Tổ kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách 

hành chính theo kế hoạch năm. 

2. Kiểm tra thực hiện k  luật, k  cương hành chính: 

- Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành 

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện 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, 
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doanh nghiệp trong giải quyết công việc; việc phân công nhiệm vụ, thực hiện quy 

trình giải quyết công việc, kiểm tra, kiểm soát công việc. 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác tham mưu; tổ chức triển khai các 

nội dung công việc được giao; đánh giá chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ.  

- Việc thực hiện các quy định về k  luật, k  cương hành chính: Chấp hành 

các nội quy, quy chế (như: Quy chế làm việc; quy chế văn hóa công sở, công vụ; 

quy tắc ứng xử; quy chế thực hiện dân chủ; nội quy, quy chế tiếp công dân…); 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. 

3. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Ban Quản lý: Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu 

tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các 

dự án đầu tư kinh doanh bến bãi tại các khu vực cửa khẩu; Kiểm tra, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư công được UBND tỉnh giao cho Ban Quản 

lý làm chủ đầu tư; Kiểm tra, rà soát, đối chiếu việc thu phí sử dụng công trình kết cấu 

hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Quy trình thu phí theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của 

UBND tỉnh. 

4. Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

5. Việc thực hiện nội dung hiện đại hóa nền hành chính; Tình hình ứng 

dụng công nghệ thông tin tại đơn vị; Việc triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice. 

III. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA 

- Kiểm tra theo chương trình, kế hoạch (có thông báo trước thời gian và địa 

điểm kiểm tra) hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa 

điểm kiểm tra). 

- Kiểm tra theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban hoặc theo thông tin phản ánh của 

cá nhân, tổ chức. 

- Kết hợp kiểm tra k  luật k  cương hành chính với kiểm tra cải cách hành 

chính, kiểm tra công tác nội vụ, công tác tổ chức cán bộ. Kết hợp kiểm tra gắn 

với các chương trình, kế hoạch làm việc của đơn vị được giao kiểm tra. 

- Thời gian kiểm tra, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 
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IV. THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA 

1. Thành phần. 

- Thành phần Tổ kiểm tra gồm:  

+ Đồng chí Lãnh đạo Ban: Tổ Trưởng. 

+ Đại diện Lãnh đạo phòng liên quan: Tổ Phó Thường trực. 

+ Chuyên viên phụ trách công tác liên quan nội dung kiểm tra: Thành viên. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ kiểm tra. 

- Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra: 

+ Triển khai công tác cải cách hành chính theo nội dung nêu trong kế 

hoạch này. Thực hiện chế độ báo cáo về kết quả kiểm tra theo chỉ đạo của lãnh 

đạo Ban. 

+ Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ kiểm tra do Tổ Trưởng phân công. 

- Quyền hạn của Tổ kiểm tra: 

+ Được yêu cầu các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu là 

đối tượng kiểm tra: Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu 

liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu đang bảo mật) và 

phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung 

cấp; báo cáo, làm rõ các nội dung kiểm tra. 

+ Báo cáo, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đề xuất biện pháp 

khắc phục hạn chế, thiếu sót phát hiện qua kiểm tra. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng. 

- Chủ trì tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Kế 

hoạch. 

- Kiến nghị các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực 

thuộc đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót; xử lý nghiêm công chức, viên 

chức, người lao động vi phạm quy định; kiến nghị với lãnh đạo Ban xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra để báo cáo Lãnh đạo Ban. 

2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động thuộc quyền quản lý. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Tổ kiểm tra. 

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./. 

  
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM, TTQLCK; 

- Lưu VT. 
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