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BÁO CÁO 

Kết quả tự kiểm tra công vụ năm 2020 

 

 Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế 

hoạch số 09/KH-STC ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính về xây dựng kế hoạch tự 

kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức và người lao 

động năm 2020. Sở Tài chính báo cáo kết quả như sau: 

1. Kết quả triển khai thực hiện:  

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế 

hoạch số 09/KH-STC ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính về xây dựng kế hoạch tự 

kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức và người lao 

động năm 2020, đồng thời triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao 

động thực hiện, kết quả có 48/48 cán bộ, công chức và người lao động thực hiện đạt 

100% kế hoạch. 

2. Kết quả kiểm tra: 

Sau khi ban hành Kế hoạch, Sở Tài chính tiến hành kiểm tra thường xuyên 

việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, việc phân công nhiệm vụ đối với CB, 

CC và người lao động; chấp hành giờ làm việc; việc đeo thẻ của CB, CC; việc mặc 

trang phục, giao tiếp và ứng xử trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ và hàng 

tháng có tổ chức đánh giá cán bộ, công chức và người lao động... để làm cơ sở cho 

việc đánh giá cán bộ, công chức và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. 

Qua kiểm tra được 7 cuộc đối với 7 phòng gồm Văn phòng, Thanh tra và 5 

chuyên môn thuộc sở có 45 cán bộ, công chức được kiểm tra. Nhìn chung qua kiểm 

tra tất cả cán bộ, công chức và người lao động đều thực hiện tốt theo nội quy và quy 

định của cơ quan (trang phục, phong cách làm việc của cán bộ, công chức cơ bản 

thực hiện đúng quy định; có đeo thẻ công chức, trên bàn làm việc đều có biểu chức 

danh; tiếp nhận và trả kết quả sớm và đúng hạn so thời gian quy định; thực hiện tốt 

Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không 



uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính và kỷ luật phát 

ngôn của cán bộ, đảng viên...) chưa phát hiện cán bộ, công chức có biểu hiện vi 

phạm. 

3. Nhận xét đánh giá: 

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện công vụ trong phạm vi của Sở Tài 

chính cũng đạt được nhiều kết quả khả quan như: số lượng, chất lượng giải quyết 

TTHC của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng cao; ý thức, thái độ 

phục vụ cá nhân, tổ chức của đội ngũ công chức có những chuyển biến tích cực; tuân 

thủ tốt nội quy, quy chế của cơ quan, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả được đầu tư, xây dựng theo hướng hiện đại… Nhìn chung, qua 

thực hiện củng đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, công chức và người lao 

động có ý thức chấp hành tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện như: một bộ phận công 

chức vẫn còn hạn chế về năng lực chuyên môn, thiếu linh hoạt, máy móc trong quá 

trình xử lý. 

Trên đây là báo cáo tình hình tự kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối 

với cán bộ, công chức và người lao động năm 2020 của Sở Tài chính./. 

 

Nơi nhận: 
- SNV (b/c); 

- BGĐ; 

- VP,TTr và các phòng CM; 

- Lưu: TTTĐT, VT. 
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Tiêu Thanh Tân 
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