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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra công vụ tháng 5 năm 2018

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi
nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở Kế hoạch liên ngành số 735/KHLN-BTCTU-SNV ngày 06
tháng 4 năm 2018 của liên ngành Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ về thực
hiện kiểm tra Công vụ năm 2018.Trong tháng 5 năm 2018, Sở Nội vụ và các
ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công vụ tại Ủy ban nhân dân, các cơ quan
chuyên môn, cơ quan đảng, đoàn thể thuộc huyện Tân Phú Đông, huyện Cái Bè,
huyện Tân Phước; đồng thời kiểm tra tại 03 xã, gồm: UBND xã Phú Thạnh
thuộc huyện Tân Phú Đông, UBND xã Đông Hòa Hiệp thuộc huyện Cái Bè và
UBND xã Thạnh Hòa thuộc huyện Tân Phước, cụ thể như sau:
I. Kết quả kiểm tra:
1. Thời gian tổ chức kiểm tra:
- Ngày 04/5/2018:
+ Khối Nhà nước: Kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông,
Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú
Đông và Ủy ban nhân dân xã Phú Thạnh thuộc huyện Tân Phú Đông.
+ Khối Đảng, đoàn thể: Kiểm tra tại Văn phòng Huyện ủy và Ban Dân
vận huyện Tân Phú Đông.
- Ngày 29/5/2018:
+ Khối Nhà nước: Kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, Phòng Nội
vụ huyện Cái Bè và Ủy ban nhân dân xã Đông Hòa Hiệp thuộc huyện Cái Bè.
+ Khối Đảng, đoàn thể: Kiểm tra tại Văn phòng Huyện ủy và Ban Tổ
chức Huyện ủy Cái Bè.
- Ngày 30/5/2018:
+ Khối Nhà nước: Kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước và Ủy
ban nhân dân xã Thạnh Hòa thuộc huyện Tân Phước.
+ Khối Đảng, đoàn thể: Kiểm tra tại Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức
và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Phước.
2. Nội dung kiểm tra:
2.1. Đối với khối Nhà nước:

a. Kiểm tra Chương trình, Kế hoạch công tác năm, quý và hàng:
- Hầu hết các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có xây dựng, ban hành và
triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng của năm
2018. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra vẫn còn một số đơn vị được kiểm tra
không cung cấp được chương trình, kế hoạch công tác năm, quý và hàng tháng,
gồm: Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông, Ủy
ban nhân dân xã Phú Thạnh thuộc huyện Tân Phú Đông; Ủy ban nhân dân xã
Đông Hòa Hiệp thuộc huyện Cái Bè và Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hòa thuộc
huyện Tân Phước.
b. Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phát động phong trào thi đua
Cải cách hành chính năm 2018:
- Qua kiểm tra, các cơ quan đơn vị được kiểm tra đều có xây dựng, ban
hành và tổ chức triển khai văn bản phát động phong trào thi đua Cải cách hành
chính năm 2018.
c. Kiểm tra tình hình triển khai công tác thi đua năm 2018:
- Qua kiểm tra, các cơ quan đơn vị được kiểm tra đều có xây dựng, ban
hành và tổ chức triển khai văn bản chuyên đề về công tác thi đua năm 2018.
d. Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác An toàn giao thông
năm 2018: Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều có xây dựng,
ban hành và tổ chức triển khai văn bản về công tác An toàn giao thông năm
2018. Từ đầu năm 2018 đến thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức trong các cơ
quan, đơn vị được kiểm tra đã ý thức chấp hành tốt về công tác an toàn giao
thông, không có trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.
đ. Kiểm tra việc cập nhật quản lý hồ sơ công chức, trong đó tập trung
kiểm tra việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ,
công chức, viên chức:
- Qua kiểm tra thực tế thì các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có vận hành
và cập nhật dữ liệu CBCCVC vào phần mềm, cơ bản có đảm bảo về số lượng
nhưng chưa đảm bảo chất lượng về hồ sơ thân nhân, quá trình công tác, quá
trình lương, quá trình đào tạo bồi dưỡng, nghỉ hưu, thôi việc của CBCCVC,...;
- Hầu hết các cơ quan, đơn vị có ban hành quy chế quản lý CBCCVC trên
phần mềm và có quyết định phân công công chức trực tiếp phụ trách phần
mềm theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra vẫn còn một số đơn vị không ban hành
quyết định phân công công chức phụ trách phần mềm, gồm: UBND huyện Tân
Phú Đông, Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông, UBND xã Phú Thạnh thuộc
huyện Tân Phú Đông, UBND xã Đông Hòa Hiệp thuộc huyện Cái Bè.
e. Kiểm tra việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số
129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ( về đeo
thẻ, chấp hành giờ giấc, trang phục, giao tiếp ứng xử, bài trí khuôn viên công sở):
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Qua kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều thực hiện
tốt về giờ giấc làm việc, đeo thẻ theo quy định, các trường hợp vắng mặt đều có lý
do, có lịch công tác cụ thể; có ban hành quy tắc ứng xử nơi công sở.
2.2. Đối với Khối Đảng, đoàn thể:
- Kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc sử dụng giờ làm việc: Các
đơn vị được kiểm tra đều thực hiện tốt về giờ làm việc, các trường hợp vắng mặt
đều có lý do, có lịch công tác cụ thể.
- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác An toàn giao thông: Từ đầu năm
2018 đến thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức trong các đơn vị được kiểm tra
đã ý thức chấp hành tốt về công tác an toàn giao thông, không có trường hợp vi
phạm về an toàn giao thông.
Ngoài ra, lãnh đạo Huyện ủy các huyện thường xuyên nhắc nhỡ đối với
cán bộ, công chức phải ý thức chấp hành nghiêm về công tác an toàn giao thông
khi tham gia giao thông.
II. Đánh giá kết quả kiểm tra và phương hướng những tháng tới:
1. Ưu điểm:
- Đối với khối đảng: Được sự quan tâm chỉ đạo và thường xuyên theo dõi
nhắc nhỡ của lãnh đạo Huyện ủy (huyện Tân Phú Đông, huyện Cái Bè và huyện
Tân Phước), từ đó cán bộ, công chức Khối Đảng, đoàn thể luôn ý chức chấp
hành tốt về giờ làm việc và không vi phạm về an toàn giao thông.
- Đối với khối Nhà nước Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông và huyện
Tân Phước có quan tâm việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm,
quý ngay từ đầu năm 2018 và tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch
đề ra trong tháng, quí, năm.
- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra luôn quan tâm đến việc phát động
công tác thi đua, công tác Cải cách hành chính và công tác An toàn giao thông
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông, huyện Cái Bè và huyện Tân
Phước đều có ban hành quy chế quản lý phần mềm cán bộ, công chức, viên chức.
- Cán bộ, công chức tại các đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt việc sử
dụng thời giờ làm việc hiệu quả, đeo thẻ công chức khi thi hành nhiệm vụ.
2. Những mặt hạn chế:
- Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè; Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông, Ủy
ban nhân dân xã Phú Thạnh thuộc huyện Tân Phú Đông, Ủy ban nhân dân xã
Đông Hòa Hiệp thuộc huyện Cái Bè và Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hòa thuộc
huyện Tân Phước chưa thật sự quan tâm trong việc xây dựng Chương trình, Kế
hoạch công tác năm, quý, tháng của năm 2018 ( Tại thời điểm kiểm tra cơ quan,
đơn vị không cung cấp được hồ sơ liên quan xây dựng, triển khai thực chương
trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của năm 2018).
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- UBND huyện Tân Phú Đông, Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông,
UBND xã Phú Thạnh thuộc huyện Tân Phú Đông, UBND xã Đông Hòa Hiệp
thuộc huyện Cái Bè chưa ban hành quyết định phân công công chức phụ trách
phần mềm cán bộ, công chức, viên chức.
- Các thông tin về cán bộ, công chức, viên chức trên dữ liệu phần mềm
quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức hầu hết chưa cập nhật đầy đủ vào hệ
thống.
III. Đề xuất:
- Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh bắt đầu từ tháng 7 năm 2018
đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa tổ chức thực hiện Chương trình,
Kế hoạch công tác của ngành, địa phương hàng tháng, quý, năm; công tác thi
đua; công tác cải cách hành chính; công tác an toàn giao thông năm 2018 theo
kế hoạch chung của UBND tỉnh thì xem như cơ quan, đơn vị, địa phương đó
năm 2018 không hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao.
- Từ ngày 20 tháng 6 năm 2018 đối với các sở ngành, đơn vị, địa
phương nào chưa thực hiện việc cập nhật hoặc cập nhật thiếu các thông tin của
cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC của
tỉnh thì xem như cơ quan, đơn vị, địa phương đó không hoàn thành nhiệm vụ cải
cách hành chính về ứng dụng CNTT và xem xét đánh giá trách nhiệm người
đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực hiện.
IV. Kế hoạch kiểm tra công vụ những tháng tiếp theo của năm 2018:
1. Tiếp tục tập trung kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương
trình, Kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm 2018 của UBND cấp huyện và
cấp xã; các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thực hiện
Chương trình công tác, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua năm 2018, phong trào thi đua
cải cách hành chính và công tác an toàn giao thông năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh.
3. Kiểm tra thực tế việc cập nhật thông tin CBCCVC trên hệ thống phần
mềm quản lý CBCCVC của tỉnh và việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên
chức tại các cơ quan, đơn vị , địa phương.
4. Kiểm tra việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số
129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (đeo thẻ,
chấp hành giờ giấc, trang phục, giao tiếp ứng xử, bài trí khuôn viên công sở).
5. Kiểm tra việc xử lý và giải quyết hồ sơ của tổ chức và cá nhân thuộc
thẩm quyền của cơ quan, đơn vị và địa phương.
6. Thực hiện kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo phản
ánh, kiến nghị của người dân.
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Trên đây là kết quả kiểm tra công tác công vụ trong tháng 5 năm 2018, Sở
Nội vụ kính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trưởng ban Ban TCTU;
- Giám đốc SNV;
- Giám đốc Sở VHTT&DL;
- Giám đốc Đài PT&TH;
- TV. Tổ kiểm tra;
- Trang TTĐT SNV;
- Lưu: VT, Tổ trưởng Tổ KT.

Võ Tấn Hiền
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