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BÁO CÁO CHUYÊN ĐẺ 
Công tác kiêm tra công yụ 6 tháng đâu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 28/4/2022 cha IIỘi đồn* 
nhân dân huyện Tri Tôn về việc tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện 
khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026;

ủ y  ban nhân dân huyện báo cáo chuyên đề công tác kiểm tra công vụ 6 
tháng đầu năm 2022 như sau:

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 
ủ y  ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình cải cách hành 
chính tỉnh An. Giang giai đoạn 2021 - 2030; Căn cứ Kế hoạch số 803/KH- 
UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của ủ y  ban nhân dân tỉnh An Giang ban 
hành Ke hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2022.

Ngày 27/01/2022, ủ y  ban nhân dân huyện Tri Tôn ban hành Kế hoạch số 
19/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2022 trên 08 lĩnh vực gồm: công tác 
chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; ch 
cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài 
chính công; Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Tổng cộng có 51 nhiệm 
vụ, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cơ quan chủ trì, phối họp và thời gian hoàn 
thành đối với các đầu công việc được giao.

Ngày 17/5/2022, ủ y  ban nhân huyệnTri Tôn ban hành "Quyết, định số 
18 84/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vu huyện.

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2020 — 2025. Thực hiện thành công khâu đột phá tiếp tục chọn năm 
2022 là năm “Cải cách hành chính huyện” góp phần hoàn thành thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2022. Bên cạnh đó Ban điều 
hành Cải cách hành chính cũng đã ban hành Ke hoạch số 05/KH-BĐH ngày 
20/4/2022 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 
2022. Kiểm tra công vụ là Kiểm tra đột xuất hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của 
người dân. Thời gian cụ thể do Tổ trưởng Tổ kiểm tra Công vụ huyện quyết 
định hoặc theo chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân huyện, kiểm tra chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương, giờ làm việc hành chính và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, 
công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện.



Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tiến hành kiện toàn lại thành viên tổ 
kiểm tra công vụ và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, 
kiểm tra công vụ năm 2022, công tác kiểm tra sẽ được tiến hành thực hiện trong 
quý ĩĩĩ và quý ĨV năm 2022 và sẽ có báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra.

Trên đây là báo cáo chuyện đề công tác kiểm tra công vụ 6 tháng đầu năm 
2022 của ủ y  ban nhân dân huyện Tri Tôn./.

Nơi nhận:
- TT. HĐND-UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;.
- Các phòng, ban ngành huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CCHC.
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