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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VflT NAM
Dc1p—Ttrdo—Htnh phüc
Dóng Nai, ngày cV tháng 4 nãm 2022

KE HOACH
Thrc hin "ky Iut, k ctro'ng hành chInh và do thrc cong vy" nãm 2022
Thc hin Van bàn so 2027/UBND-KGVX ngày 28/02/2022 ct1a UBND
tinh Dông Nai ye vic tiCp tiic thixc hin tot các ni dung, quy djnh ye k' 1ut,
k cuong hành chInh và nhim v'.i, cong vi näm 2022; Ban Quän 1 các Khu
cong nghip xây drng Kê hoch thirc hin "Kg 1utt, ky ci.lcing hành chInh và
do due cong vv" näm 2022 nhu sau:
I. MUC DICH - YEU CAU
- Tip t1c trin khai nghiêm tüc, có hiu qua Quy djnh s 55-QD/TW
ngày 19/12/2016 cüa B ChInh tr ye mt so vic can lam ngay dê tang cithng
vai trô neu guong cüa can b, dáng viên; Quyêt djnh so 08-QDII'LJ ngày
11/10/20 17 cüa Ban Thithng v1,i Tinh üy quy djnh ye vic thirc hin van hóa
trong Dâng; Van bàn so 1889/TTg-TH ngày 27/10/2016 cüa Thi tung ChInh
phü ye vic triên khai quy chê lam vic cüa ChInh phü gãn vâi tang cu'ng k
ciiang, trách nhim; Chi thj so 23/CT/UBND ngây 28/9/20 16 cüa Chü tjch
UBND tinh ye vic tang cung k 1u.t, k' cuong hành chInh trong các C(Y quan
hành chInh nhà nithc trên dja bàn tinh theo tinh than Chi thj sO 26/CT-TTg ngây
5/9/2016 cOa Thu uthng ChInh phü và các quy djnh lien quan, DC an Van hóa
cong vii ban hành kern theo Quyêt djnh sO 1 847/QD-TTg ngày 27/12/2018 ctia
Thu tuO'ng ChInh phü.
- TIch circ huâng ung phong trào "Can b, cong chrc, viên chirc thi dua
thirc hin van hóa cong sâ" theo tinh than chi do cOa ThU tumg ChInh phU vã
ChU tich UBND tinh.
- Tip t11c barn sat và thirc hin nghiêm tUc các chi dao cUa tinh v phc hOi
và phát trien kinh tê - xa hi sau giai don ánh humg cUa djch bnh Covid-19.
II. No! 1)UNG THV'C HhIN
1. Cong tác quán trit, phô biên tuyên truyên:
Tip tuc trin khai, ph bin, quán trit các quy djnh lien quan dn vic
chap hành k' luât, k cuo'ng hành chInh, do duc cOng vii den toàn the CBCCVC qua mng thông tin ni b và trang web cUa c quan.
2. Hoyt dng dánh giá, nhn xét và nêu g1rong din hInh:
S 26, dung 2A, KCN Biên Hôa II, thàrth ph 13iên lIôa, tinh Dông Nai
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- To chirc theo dOi, dánh giá vic chap hành k 1u.t, k' cuong hành chInh,
do dirc cong vv dê dua vào ni dung dánh giá, phân 1oi cuôi nãm.
- Lãnh do Ban, Lãnh do các b phn nêu gi.rang cho CBCC-VC, dáng
viên nêu gucing cho quân chiing.
3. To chfrc kiêm tra vic chap hành k 1ut, k' cirong hành chInh, do
due cong vy, cy the nhtr sau:
3.1 Dôitu'çmg:
- Các phông, thm vi trirc thuc.
- CBCC-VC lam vic tai các b phn và don vj trrc thuc.
3.2 Ni dung:
- Kiêrn tra vic chap hành các quy djnh v d?o dirc cong v11, van hóa giao
tiêp giüa CBCC-VC vó'i nhau, giüa CBCC-VC vO'i doanh nghip.
- Kiêm tra, giám sat thi gi lam vic (dc bit tai B phn tip nh.n và
giãi quyêt thu tiic hành chInh), dam báo hot dng thithng xuyên trong ngây lam
viêc, dam bão trã kêt qua ho so cüa doanh nghip di.iing thai gian quy djnh.
- Kiêm tra mM quan h phM hcip giâi quyt cong vic giQa các b phtn vi
nhau, gitra các b) phn và don vi trirc thuc.
- Kiêm tra mM quan h giái quyêt cong vic và thai d irng x1r giüa CBCCVC vi các doanh nghip.
- Kirn tra vic chip hành k' 1ut, k cuang hành chInh tai co quan; các
quy djnh ye thii gian lam vic và chê d thông tin, báo cáo.
- Kirn tra vic thrc hânh tit kim, chông lang phi.
3.3 Thânh phân Doàn kiêrn tra:
- Chánh Van phông/Phó Chánh Van phOng.
- Chuyên viên Van phông.
- Dii din Ban Thanh tra Nhân dan.
3.4 Th?ii gian vâ phuang pháp kim tra:
- Kiêm tra thi.thng xuyên vào các ngày, gi lam vic trong tuân.
- Kiêm tra dt xut, không báo trithc thii gian, dja diem do Doàn kim tra
thuc hiên.
III. TO CHUC THVC HIIN
- Van phông phM hp Ban Thanh tra nhân dan triên khai thrc hin vic
kiêm tra vã báo cáo Lânh dto Ban theo quy djnh.
- Các phông, dan vj và toàn th CBCC-VC phi hçp thirc hin.
- Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có khó khän, vuóng mac; Van
phOng kjp thii báo cáo vã dê xuât vi Lãnh dio Ban dê xem xét, chi dio.

4

3
Trén day là K hoch thrc hin "K luãt, k ci.ing hành chInh vâ dio dirc
cong vii" näm 2022 cüa Ban Quán 1 các Khu cOng nghip DOng Nai./.
Trân trçngLNoinhmn:
- So Ni vi;
- Các phOng, dan vj trrc thuc;
- Luu: VT, TC.
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