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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của  
UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 
 

Thực hiện Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thành lập, ban hành Quy chế làm việc Tổ Công tác kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (gọi tắt là nhiệm vụ UBND 
tỉnh giao) tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

- Đánh giá toàn diện, đầy đủ tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm 
vụ UBND tỉnh giao khi được yêu cầu. Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, 
kiến nghị, đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh 
giao để đề xuất các biện pháp giải quyết.  

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc phải đạt chất lượng, hiệu quả, nội dung kiểm 
tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ UBND tỉnh giao 
chậm thời hạn, có khó khăn, vướng mắc hoặc có khả năng không đúng tiến độ 
theo yêu cầu. 

- Báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời tình hình, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; kiến nghị các biện pháp khắc phục những khó 
khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của các sở, 
ban, ngành, UBND cấp huyện được kiểm tra, đôn đốc. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC 

1. Kiểm tra việc tổ chức triển khai và tình hình, kết quả thực hiện nhiệm 
vụ UBND tỉnh giao, gồm: 

- Việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

- Tiến độ thực hiện; kết quả thực hiện các nhiệm vụ; nguyên nhân, lý do 
bị chậm hoàn thành; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.  
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- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị. 

2. Kiểm tra việc cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh 
giao trên hệ thống quản lý nhiệm vụ. 

3. Phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn 
tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; các đề xuất, kiến nghị để 
tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng, hình thức, phạm vi kiểm tra 

- Đối tượng kiểm tra: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có nhiều 
nhiệm vụ UBND tỉnh giao chậm, muộn hoặc có khả năng chậm so với thời hạn 
được giao.  

- Hình thức kiểm tra: 

+ Kiểm tra, làm việc trực tiếp với các sở, ban, ngành UBND cấp huyện 
theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khi phát hiện sở, ban, ngành và 
UBND cấp huyện chưa triển khai, thực hiện chậm tiến độ, có khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao (kiểm tra tại Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
UBND các huyện: Đình Lập, Cao Lộc). 

+ Kiểm tra qua báo cáo tiến độ thực hiện công việc (kiểm tra tại Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 
các huyện:  Hữu Lũng, Chi Lăng). 

- Phạm vi kiểm tra: Các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh giao từ năm 2017 chưa hoàn thành, các nhiệm vụ chưa báo 
cáo trên phần mềm quản lý nhiệm vụ đến thời điểm kiểm tra. 

2. Phương pháp kiểm tra  

- Kiểm tra trực tiếp: Trước thời điểm kiểm tra 07 ngày làm việc, Tổ Công 
tác gửi thông báo nội dung kiểm tra và yêu cầu cơ quan được kiểm tra chuẩn bị 
báo cáo. 

- Kiểm tra qua báo cáo: Tổ Công tác gửi văn bản yêu cầu cơ quan được 
kiểm tra báo cáo bằng văn bản. 

3. Thời gian tiến hành kiểm tra, đôn đốc  

Tổ chức kiểm tra trong quý III/2018, thực hiện nhiệm vụ đôn đốc sẽ tiến 
hành thường xuyên. 

(Chương trình kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các thành viên Tổ Công tác có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc 
kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ khi được Tổ trưởng Tổ Công tác triệu tập tham gia 
kiểm tra. 
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2. Thường trực Tổ Công tác chủ động, phối hợp với Tổ Công tác kiểm tra 
thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 tổ chức triển khai thực hiện  
Kế hoạch này theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra, đảm bảo không 
trùng lặp về cơ quan kiểm tra. 

3. Thư ký Tổ Công tác rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin cho Thường 
trực Tổ Công tác về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo 
của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện. 

4. Văn phòng UBND tỉnh - cơ quan Thường trực Tổ Công tác có trách 
nhiệm chuẩn bị phương tiện phục vụ Tổ Công tác trong quá trình tổ chức triển 
khai Kế hoạch theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;          
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các thành viên Tổ công tác; 
- Lưu: VT, TCT (NNT) 

 

TỔ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND  TỈNH 
Phùng Quang Hội 
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