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Bình Thuận, ngày 04 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tự kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
Thực hiện Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Bình
Thuận và Kế hoạch số 87/KH-SVHTTDL ngày 11/01/2021 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra thực hiện
cải cách hành chính năm 2021 trong ngành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong toàn
ngành; tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh rà soát
việc thực hiện các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du
lịch theo quy định.
2. Đảm bảo thực hiện kiểm tra trên 30% tổng số các phòng chuyên môn
nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc; các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các
đơn vị trực thuộc còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Gắn kết công tác cải cách hành chính của tỉnh với trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành
chính. Đăng ký và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Bản cam kết trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC năm
2021.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Nội dung kiểm tra
- Tình hình và tiến độ thực hiện Kế hoạch số 87/KH-SVHTTDL ngày
11/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện công tác cải cách
hành chính năm 2021 tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực
thuộc; chú ý công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; thực hiện quy chế văn hóa công sở,
quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quy chế làm việc và Quy chế
dân chủ ở cơ sở.
- Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành theo
vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất
lượng, hợp lý về cơ cấu theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của các dịch vụ công tại các đơn vị sự
nghiệp công lập; riêng các đơn vị sự nghiệp có thu hoàn thành xây dựng các Đề
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án quản lý, cho thuê tài sản công trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực
hiện.
- Ban hành kế hoạch CCHC, đăng ký và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ,
chỉ tiêu tại Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC
hàng năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC và thực hiện đầy đủ, kịp thời
các chế độ thông tin báo cáo về CCHC.
- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập
huấn, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành năm 2021, trong
đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du
lịch ở cơ sở, nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong
công tác.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều
hành của cơ quan, đơn vị; triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015
của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày
26/01/2021 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin
mạng năm 2021.
- Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Gắn công tác tự kiểm tra với công tác giám sát các hoạt động thực thi
nhiệm vụ, công vụ và kết quả thực hiện cải cách hành chính của các phòng
chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc.
2. Đơn vị được kiểm tra trực tiếp và thời gian kiểm tra
- Sáng ngày 08/4/2021
+ Từ 8h đến 9h30’: Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT.
+ Từ 9h30’ đến 11h: Thư viện tỉnh.
- Sáng ngày 09/4/2021
+ Từ 8h đến 9h30’: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh;
+ Từ 9h30’ đến 11h: Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận.
- Chiều ngày 09/4/2021
+ Thanh tra Sở;
+ Phòng Quản lý Thể dục thể thao;
+ Phòng Quản lý Du lịch.
3. Địa điểm: Tại đơn vị được kiểm tra; riêng các phòng chuyên môn
nghiệp vụ Sở làm việc tại Phòng họp Sở.
4. Thành phần kiểm tra
- Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch,
Trưởng đoàn.
- Ông Đoàn Văn Thuận, Chánh Văn phòng, Thành viên.
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- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng, Thành viên.
- Bà Hồ Thị Mỹ Hằng, Chuyên viên Văn phòng, Thành viên.
- Ông Võ Đức Huy, Quản trị mạng Văn phòng, Thành viên.
5. Hình thức kiểm tra
- Các phòng, đơn vị được kiểm tra gửi trước báo cáo tự kiểm tra công tác
cải cách hành chính của phòng, đơn vị mình về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
trước ngày 05/4/2021; riêng các phòng, đơn vị còn lại tự kiểm tra gửi báo cáo về
Sở trước ngày 07/4/2021.
- Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm việc với từng
đơn vị trực thuộc theo thời gian như trên để nghe các đơn vị báo cáo kết quả
thực hiện cải cách hành chính của đơn vị mình; tiến hành kiểm tra thực tế việc
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn nghiệp vụ; kiểm
tra các tài liệu, hồ sơ liên quan công tác cải cách hành chính của các đơn vị trực
thuộc. Riêng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở sẽ kiểm tra tập trung trong
một buổi để rà soát tiến độ và kết quả triển khai công tác CCHC năm 2020.
- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu lãnh đạo Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch có báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính
đối với các phòng, đơn vị trong ngành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị
trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được kiểm tra sắp xếp thời gian
tham dự đầy đủ (lãnh đạo phòng, đơn vị và cán bộ theo dõi công tác cải cách
hành chính của phòng, đơn vị); xây dựng báo cáo tự kiểm tra của phòng, đơn vị
mình theo thời gian quy định; chuẩn bị chu đáo nội dung, hồ sơ, tài liệu liên
quan phục vụ Đoàn kiểm tra làm việc.
2. Giao Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc
việc thực hiện kế hoạch này; tham mưu lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các phòng
chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
theo quy định./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM
ĐỐC
Người
ký: Sở Văn hóa.
-.Sở Nội vụ (B/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu VT, (Hằng).
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