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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-TKTCV ngày 31/12/2021 của Tổ kiểm tra 

công vụ tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022; Công 

văn số 17/CV-TKTCV ngày 06/01/2021 về Triển khai công tác kiểm tra công vụ 

năm 2022; Quyết định số 12/QĐ-CĐNGT ngày 11/01/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ 

về kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tổ kiểm tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra công 

vụ năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Trường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ; đánh 

giá đúng tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ 

cương hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong các đơn vị. 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của trưởng các đơn vị trong việc quản lý, chỉ 

đạo, điều hành công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có năng lực, 

phẩm chất đạo đức trong thực thi công vụ; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, thời giờ làm việc; tuân thủ các quy định trong hoạt 

động công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nề lối làm việc, nâng cao tinh 

thần gương mẫu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

Phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, 

khuyết điểm, xử lý những trường hợp viên chức, người lao động tại các đơn vị 

vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thực thi công vụ; vi phạm các quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường. 

  2. Yêu cầu 

 Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và 

đúng pháp luật. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và 

cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ. 

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

1. Đối tƣợng 

Các phòng, khoa, trung tâm, cán bộ, viên chức và người lao động đang 

làm việc trong Nhà trường. 
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2. Nội dung 

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật, quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của các đơn vị và đội ngũ cán 

bộ, viên chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hoạt 

động công vụ theo các quy định như:  

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định 

số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề 

án văn hóa công vụ; Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1847/QĐ-TTg.  

- Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi 

nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực 

lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghiêm các quy định thời gian làm việc và 

quy định không uống rượu, bia.  

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; Công văn 

656/UBND-GT ngày 23/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tăng cường chấp 

hành kỷ cương hành chính, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ;  

- Thực hiện các quy định về văn hóa công sở; quy tắc ứng xử của cán bộ, 

viên chức; quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, kỷ luật, 

kỷ cương hành chính và các quy định. nội quy, quy chế hoạt động của các đơn vị 

trực thuộc. 

3. Phƣơng pháp, số lƣợng kiểm tra 

3.1. Phương pháp kiểm tra 

- Kiểm tra theo Chương trình, Kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không 

thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra). 

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

khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức. 

- Tổ kiểm tra lập biên bản tại đơn vị tổ chức kiểm tra và kiến nghị với 

trưởng đơn vị xử lý các cá nhân vi phạm (nếu có).  

3.2. Số lượng kiểm tra  

Tổ kiểm tra dự kiến kiểm tra toàn bộ các khoa, phòng, trung tâm trong 

Nhà trường.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai Kế hoạch này đến toàn 

thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. 

2. Tổ kiểm tra Công vụ tổ chức kiểm tra công vụ; xây dựng lịch kiểm tra; 

tổng hợp báo cáo kết quả  kiểm tra công vụ đối với 100% các đơn vị trực thuộc 

và kiểm tra cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý; báo cáo kết quả tháng, quý 

và năm gửi Tổ kiểm tra Công vụ của tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy 

định.  

3. Các thành viên Tổ kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân 

công, tham gia đầy đủ và thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch đã đề ra.  

  4. Ban CNTT đăng tải trên Website của Nhà trường để cán bộ, viên chức, 

người lao động được biết thông tin phản ánh. 

Số điện thoại đường dây nóng của Tổ kiểm tra công vụ của Trường Cao 

đẳng Ngô Gia Tự:   

- SĐT Tổ trưởng - Nguyễn Hoàng Quỳnh, Hiệu trưởng: 0983319484; 

- SĐT của Tổ kiểm tra công vụ tỉnh: (SĐT thường trực: 0204.3.854602);  

- SĐT Tổ trưởng - Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ: 0982355353. 

  Trên đây là Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ Trường Cao đẳng 

Ngô Gia Tự Bắc Giang, đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- thanhtra_snv@bacgiang.gov.vn; 

- HT, các PHT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Trường; 

- Thành viên Tổ KTCV; 

- Lưu: VT,TCHC. 

TỔ TRƢỞNG 

 

 

 

 

HIỆU TRƢỞNG 

Nguyễn Hoàng Quỳnh 
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