
                    

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  :            KH-PTTH Khánh Hòa, ngày       tháng  3  năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 

 
 

 hực hiện  ế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Đài Phát thanh và 

 ruyền hình  hánh  òa (ban hành kèm theo Quyết định s  37 QĐ-PTTH ngày 

18/01/2019); Đài Phát thanh và  ruyền hình  hánh  òa xây dựng  ế hoạch 

kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 đ i với một s  phòng trực thuộc 

Đài, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá việc quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện  ế hoạch cải 

cách hành chính năm 2019 của Đài;  

-  rên cơ sở những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của năm 2018, kiểm tra nhằm 

làm rõ những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện 

các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính tại các phòng trong quý 1, 2 năm 2019; 

trách nhiệm của lãnh đạo các phòng trong việc quản lý, chỉ đạo công tác cải cách 

hành chính; đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành 

chính của Đài t t hơn, phấn đấu giữ vững kết quả đã đạt được trong năm 2018. 

2. Yêu cầu: 

- Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm 

nhằm đạt hiệu quả cao. 

- Quá trình kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, không 

gây trở ngại đến hoạt động của các phòng. 

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng kiểm tra 

-  iểm tra 04 phòng: Phòng Chuyên mục, Phòng  iên tập phát thanh, 

Phòng  ỹ thuật sản xuất chương trình, Phòng  ế hoạch và  ài vụ. 

2. Thời gian kiểm tra:  

- Trong tháng 7/2019 (Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo thời gian cụ thể). 

- Địa điểm:  ại phòng làm việc của phòng được kiểm tra  

3. Nội dung kiểm tra: 

- Việc xây dựng, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

công tác cải cách hành chính tại phòng cụ thể như: 
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- Công tác phổ biến, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 

trách nhiệm thực hiện tại  ế hoạch CC C năm 2019, các kế hoạch, văn bản về 

chỉ đạo, điều hành CC C của  rung ương,  ỉnh ủy,  Đ   tỉnh,      tỉnh và 

của cơ quan. 

- Công tác tổ chức, triển khai thực hiện  ế hoạch cải cách hành chính 

năm 2019 của Đài; việc rà soát, xây dựng thủ tục hành chính, rà soát nội quy, 

quy chế làm việc, quy chế ph i hợp, quy trình thủ tục giải quyết công việc...  

-  ết quả thực hiện việc giải quyết công việc tại đơn vị (06 tháng đầu 

năm 2019). 

-  iểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc thực thi 

nhiệm vụ trên lĩnh vực quản lý nhà nước, giải quyết công việc của nhân dân và 

sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đài. 

-  ết quả tham gia giải quyết thủ tục hành chính của Phòng Chuyên mục, 

Phòng  iên tập phát thanh, Phòng  ỹ thuật sản xuất chương trình, Phòng  ế 

hoạch và  ài vụ. 

 - Một s  nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính theo yêu 

cầu của Đoàn kiểm tra. 

4. Thành phần Đoàn kiểm tra 

Lãnh đạo phòng  ổ chức và  ành chính làm  rưởng Đoàn; chuyên viên 

theo dõi công tác cải cách hành chính thuộc Phòng  ổ chức và  ành chính; Đại 

diện  an Chấp hành Công Đoàn cơ quan. 

5. Phương pháp kiểm tra 

- Phòng được kiểm tra chuẩn bị nội dung và báo cáo toàn bộ nội dung 

được yêu cầu kiểm tra. 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các hồ sơ, tài liệu liên quan; kiểm tra 

thực tế các vấn đề, đ i tượng và nội dung xét thấy cần thiết. 

-  áo cáo bổ sung, giải trình và trao đổi; thảo luận các vấn đề chưa rõ; 

kết luận sơ bộ về kết quả kiểm tra. 

6. Chuẩn bị nội dung báo cáo và các hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra 

- Các phòng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra, báo 

cáo phải phản án toàn diện, chính xác tình hình, kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính; đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những hạn chế bất 

cập, làm rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp. 

- Các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính của đơn vị; 

-  ảng tổng hợp s  liệu liên quan đến nội dung kiểm tra: quán triệt, tổ 

chức, triển khai thực hiện  ế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Đài; 

việc rà soát, xây dựng thủ tục hành chính, rà soát quy chế làm việc, quy chế ph i 

hợp, quy trình thủ tục giải quyết công việc... kết quả giải quyết hồ sơ, thực trạng 
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đội ngũ viên chức, nhân viên. S  liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 

30/06/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Phòng Tổ chức và hành chính tham mưu Lãnh Đạo Đài thành lập Đoàn 

kiểm tra cải cách hành chính năm 2019. 

-  rưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức họp, phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên trong Đoàn. 

-  au kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo Lãnh Đạo Đài kết quả 

kiểm tra, đề xuất, tham mưu những biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại 

(nếu có). 

- Các phòng được kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 thực hiện báo 

cáo (theo nội dung quy định tại điểm 6  ế hoạch này) gửi về Lãnh đạo Đài 

(thông qua phòng  ổ chức và  ành chính) trước ngày 15/7/2019; đồng thời 

chuẩn bị nội dung và các tài liệu có liên quan theo nội dung  ế hoạch và tạo điều 

kiện thuận lợi để Đoàn đến làm việc được nhanh chóng, hiệu quả 

Đề nghị các phòng nghiêm túc triển khai thực hiện. . 

 

 

Nơi nhận: 
-  ở  ội vụ (b/c); 

- Các phòng trong Đài 

- Lưu: V , TCHC.    

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lê Anh Vũ 
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