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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 903 /KH-SYT An Giang, ngày 09  tháng 04  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công vụ năm 2020 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh 

An Giang;  

 Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy 

định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các 

cơ sở y tế; 

 Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của 

hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

 Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ tại các đơn vị y tế trực thuộc  

năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử 

dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; thái độ giao tiếp, ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) trong thực thi công vụ. Đồng thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm các quy định của nhà 

nước, quy chế làm việc, nội quy cơ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây nhũng 

nhiễu, phiền hà của CB, CC, VC. 

 - Nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc trong 

việc quản lý, chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, 

gương mẫu trong công tác. 

 2. Yêu cầu 

 - Kiểm tra nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây trở 

ngại đến hoạt động của các đơn vị y tế trực thuộc. 

 - Kiểm tra phải đạt hiệu quả, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; việc đánh 

giá, kết luận kiểm tra phải phán ánh đúng tình hình thực tế khách quan, không 

chiếu lệ, hình thức. 
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 - Căn cứ kết quả kiểm tra, nếu phát hiện CB, CC, VC vi phạm thì kiến nghị 

Thủ trưởng các đơn vị xử lý theo thẩm quyền và báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Y 

tế chỉ đạo xử lý các hình thức kỷ luật khác theo quy định. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

 1. Đối tượng kiểm tra: CB, CC, VC đang công tác tại các đơn vị y tế trực 

thuộc Sở Y tế. 

 2. Nội dung kiểm tra:  

 Kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan 

theo quy định tại Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND; Thông tư số 07/2014/TT-BYT và 

Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

 Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch 

số 210/KH-SYT ngày 30/01/2020 của Sở Y tế. 

 Một số nội dung kiểm tra trọng tâm: 

- Việc thực hiện quy chế dân chủ; chấp hành nội quy, quy chế làm việc làm 

việc của CB, CC, VC. 

- Việc chấp hành quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở  của 

cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và giải quyết công việc cho 

các tổ chức, cá nhân. 

 - Việc tuân thủ quy định của pháp luật về thời gian giải quyết (trả kết quả) 

thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí. 

 3. Hình thức, thời gian, địa điểm kiểm tra: 

 - Tổ kiểm tra công vụ của Sở Y tế (hoặc phối hợp với đại diện lãnh đạo các 

đơn vị trực thuộc) tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra ở những 

nơi khác (quán cà phê, quán ăn,…) đối với việc chấp hành quy chế công sở, thời 

gian làm việc của CB, CC, VC. Ghi hình tại thời điểm kiểm tra và lập biên bản xác 

nhận nếu phát hiện vi phạm. 

 - Thời gian, địa điểm kiểm tra thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế 

và kiểm tra đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ Kiểm tra công vụ Sở Y tế 

(không thông báo trước).  

 4. Kinh phí: sử dụng từ nguồn kinh phí của Sở Y tế. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

 1. Thành viên Tổ kiểm tra công vụ theo Quyết định số 241/QĐ-SYT ngày 

27/3/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang. 

 2. Mời đại diện lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc có liên quan tham 

gia đoàn kiểm tra. 
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 Tùy tình hình thực tế, tính chất công việc, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công vụ 

của Sở Y tế sẽ phân công cụ thể số lượng và thành phần đoàn kiểm tra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trách nhiệm của Tổ kiểm tra công vụ: 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và 

báo cáo kết quả với Giám đốc Sở Y tế. Có thể kết hợp với các đợt kiểm tra 6 tháng, 

cuối năm theo kế hoạch phúc tra của Sở Y tế.  

- Kịp thời nắm bắt những thông tin của người dân phản ánh qua đường dây 

nóng của Sở Y tế để có kế hoạch kiểm tra đột xuất thực tế tại cơ sở. 

 - Tham mưu đề xuất chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của tập 

thể, cá nhân có liên quan đến việc chấp hành các quy định về kỷ cương, kỷ luật 

hành chính của CB, CC, VC. 

 2. Trách nhiệm của lãnh đạo các phòng ban, đơn vị y tế trực thuộc: 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ của Sở Y tế trong đội ngũ CB, CC, 

VC đang quản lý (xã, phường, thị trấn) để nghiêm túc chấp hành theo quy định. 

 3. Các đơn vị, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm chấp hành, cung cấp tài 

liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ kiểm tra công vụ của Sở Y tế thực hiện tốt công 

tác kiểm tra theo kế hoạch./. 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC                           
- VP UBND tỉnh An Giang; 

- Sở Nội vụ tỉnh An Giang;     

- BGĐ Sở Y tế;                                                                                                     

- Các phòng ban SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT.                     
                                          Từ Quốc Tuấn 
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