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QUYET rnm 
V/v phê duyt K hoch thanh tra, kim tra nàm 2021 cüa Bo^ Ni vi 

BQTRIINGBQNQIVIJ 

Can th Diu 36 Ludt Thanh tra ngày 15 tháng 11 nám 2010; khoán 2 
Diu 25 Nghj djnh sc 90/201217VD-CF ngày 05 tháng 11 nàm 2012 cza ChInh 
phi v6 td chjc và hoçzt Ong thanh tra ngành Nói vu; 

Can ci Nghj a'jnh so' 3 4/201 7/ND-cF ngày 03 tháng 4 näm 2017 cia GhInh 
pith quy djnh chz-c náng, nhim vy, quyn hgn và cc cá'u tá chic cüa Bó NQi vy; 

Theo d6 nghj cza Chánh Thanh Era Bó tai Td,  trInh s61'.32/7Tr-TTBNV 
ngày 16 tháng 11 nám 2020. 

QUYET D!MI: 

Dieu 1. Phê duyt K hoch thanh tra, kim tra nàm 2021 cüa B 0^ Ni vii. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c ke^ tt'r ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông B, Chánh Thanh tra B, Tnrng ban Ban Thi 
ctua - Khen thuâng Trung uong, Tri.rrng ban Ban Ton giáo ChInh phü và Thu tnr&ng 

các cor quan, t6 chirc có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 7' 
Nri nhiin: 
-NhixDiêu3; 
- Các ccr quan, to ch(rc là dôi tiçmg thanh Ira, 
kim tra näm2O21 cüaBNOivu; 
- Sdr vV cáctinh,thành phôtrircthucTW; 
- Thanh tra Chmnh phü: Vii KHTH, Vii II, Civic IV; 
-Bâng,cácThngBNivçi; 
- Cong Thông tin din a BO Ni v%i (dthông báo); 
- Liru: VT, TTB(25b). 

Lê Vinh Tan 



BQ NO!  VV CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tv do - Hinh phuic 

KE HOACII 
Thanh tra, kiem tra narn 2021 cua BQ N91 vi 

.( rphe duyt kern theo Quyet djnh so 999 /QD-BNV 
ngày13th6ng hf nám 2020 cüa Bó fru'6ngB5 N7i vy,) 

/ 

CAn dr L Jha.nhtra ngày 15 tháng 11 nAm 2010 và các vAn ban hthng 
dn thi hãnh; 

Can Cu Nghj djnh sO^ 90/2012/ND-CP ngày 05 thing 11 näm 2012 cüa 
ChInh phü ye to chüc và boat  dng thanh tra ngành Ni vii; 

Can cir Ngh djnh s6 34/2017/ND-CP ngày 03 thang 4 nàm 2017 cüa Chinh 
phü quy djnh chüc näng, nhim vu, quyên han  và Co CâU tO chüc cüa B6 Ni vi; 

CAn cfr Thông tr so^ 01/201 4/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 11Am 2014 cUa 
Thanh tra ChInh phü quy djnh vic xây dung, phê duyt djnh huàng chuong 
trInh thanh tra, kê hoach thanh tra; 

CAn cr Cong van so^ 1792/TTCP-KHTH ngày 19 tháng 10 nAm 2020 cüa 
Thanh tra ChInh phü huàrig dan xây dirng Kê hoach thanh tra nAm 2021; 

k8'hoach thanh tra, kim tra nAm 2021 cUa Bô Ni vu ni-ui sau: 
I. MTJC DICH, YEU CAU 
1. Mic dIch: Hoat dng thanh tra nhm phát hin so ha trong co ch8 quãn 

1, chInh sách, pháp 1ut dé kiên nghj vâi cci quan nhà nuOc có thâm quyên bin 
pháp khäc phiic; phông ngira, phát hin và xir 1 hành vi vi pham pháp 1u.t; giuip 
Ca quan, to chirc, Ca nhân thc hin dung quy djnh cüa pháp 1ut; phát huy nhãn 
to tich circ; gop phân nãng cao hiu hrc, hiu qua hoat dng quãn 1 nhà nuOc 
cüa B Ni vi; bão v lçii Ich cUa Nba nuâc, quyên và lqi Ich ha pháp cüa Co 
quan, to chüc, Ca nhãn. 

2. Yêu c.u: Trin khai có hiu qua các quy djnh cia pháp 1ut vA A thanh 
tra, gAn v&i vic tham mu'u giüp ChInh phü, Thu tithng ChInh phü ye các linE 
virc thuc thâm quyên quãn 1 nhà nuac cüa B6 Ni vii. Hoat dng thanh tra vt'ra 
bão dam có trong tam, trong diem, vra barn sat, dá 1r p ng .duçic yeu cau quan 13 
nhâ nithc cüa ngãnh Ni viT; tang cu&ng quãn 1 nhanuâc ye cOng tác thanh tra. 
Hoat dng thanh tra tp trung vào các linh vxc dê phát sinh tiêu circ, tham 
nhing, dông th('n chü trong vic th?c hin có hiu qua các kiên nghj, kêt luãn, 
quyêt djnh xü 1 sau thanh tra. 

II. NOT DUNG THANH TRA, KIEM TRA 

1. Thanh tra Bo^ chü trI tin hAnh thanh tra hành chInh và các cuôc 
thanh tra chuyên ngành, cii the7  nhir sau: 

a) QuInAm 2021 
- 

 

Thanh tra vic thirc hin các quy dnh cUa pháp 1ut ve^ quãn 1 biên chê 
cOng chic, so luqng nguai lam vic trong các don vi sir nghip cong lip;  tuyên 
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d%lng cong chirc, vien chirc; b 0^ nhim cong chñc gia chüc vii lanE d.o, quàn 1 
và b  nhim viên chüc quãn 1 cüa Bô Khoa hoc và Cong ngh. 

- Thanh tra vic thrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v quan 1 biên ch 
cong chüc; tuyên dung cong chirc; xét chuyên can b, cOng chirc cap xâ thành 
côngchüc tr cap huyn tr&len; bô nhim cong chirc gii chirc v lãnh do, quãn 
1; so luçmg cap phó; vic k hop dông lao dng lam cong tác chuyên môn, 
nghip vi trong co,  quan banE chinE nhâ nuâc cüa Uy ban nhân dan tinh Quâng 
Nam và vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye quãn l so hrcing ngi.thi 
lam vic; tuyên dung vien chüc; bô nhim viên chrc quân l; sO lucmg cp phó 
trong clan vi sr nghip cong l.p trçrc thuc Uy ban nhân dan tinh Quáng Nam. 

- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp lut ve^ quân 1 biên ch 
cOng chiirc; tuyên dung cOng chüc; xét chuyên can b, cOng chüc cap xã thành 
cOngchüc tr cap huyn tr& len; bO nhim cOng chirc git chrc vii lãnh do, quân 
l; sO lucing cap phó; vic k ha p dOng lao dng lam cong tác chuyên mOn, 
nghip vii trong cci quan hành chInh nhà nizó'c cüa Uy ban nhân dan tinh Kiên 
Giang và vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye quân 1s05  hxçng ngtthi 
lam vic; tuyên diing viên chirc; bô nhim viên chirc quãn 1; sO luvng cap phó 
trong don vi si.r nghip cOng l.p trçrc thuc Uy ban nhân dan tinh Kiên Giang. 

b) Qu II nãm 2021 
- Thanh tra vic thçrc hin các quy djnh ca pháp lut ve^ quãn l biên ch 

cong chüc; tuyên dicing cong chirc; bô nhim cOng chirc gift chirc vi lanE do, 
quân l cña Ngân hang Nba nuc Vit Nam. 

- Thanh tra vic thirc hin các quy dnh cüa pháp 1ut ye quãn 1' biên ch 
cOng chrc, tuyên ding cOng chirc; bô nhim cOng chirc giU chirc vu lanE do, 
quân l cUa B& Lao dng - Thtrcxng binh và Xã hi. 

- Thanh tra vic thrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ve^ quân 1 biên ch 
cOng chc; tuyên ding cOng chüc; xét chuyên can b, cOng chüc cap xâ thành 
côngchüc tr cap huyn tr& len; bO nhim cOng chüc giU chc vi lãnh do, quan 
1; so hxgng cap phó; vic k32 hçip dOng lao dng lam cOng tác chuyên mOn, 
nghip vi,i trong ca quan hânh chInh nhà nuóc cüa Uy ban nhân dan tinh Nam 
Dinh và vic thirc hin cac quy djnh cña pháp 1ut ye quãn l so hrçingngi.thi 
lam Vic; tuyên dung viên chirc; bO nhim viên chirc quãn l; so lung cap phó 
trong dan yj sir nghip cong 1p trtrc thuc Uy ban nhân dan tinh Nam Dinh. 

- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh ciia phap lut ve^ quãn l biên ch 
cOng chüc; tuyên ding cOng chirc; xét chuyên can b, cOng chrc cap xã thành 
cOng chirc tü cp huyn tr& len; bb nhim cOng chirc giU chirc vu lanE do, quan 
1; so h.rqng cap phó; vic k hqp dOng lao dng lam cong tac chuyên mOn, 
nghip vi trong Co quan hành chinE nhà nl.ró!c cOa Uy ban nhan dan tinh Quáng 
Ngâi yà yiêc thirc hin các quy dnh cüa pháp 1ut ye quân l sO luçmg ngii?i 
lam vic; tuyên dung yiên chirc; bo nEim viên chirc quân l; so hxçing cap phó 
trong don vi sir nghip cong 1p trirc thuc Uy ban nhân dan tinh Quãng Ngãi. 

- Thanh tra yjéc thirc hin các quy djnh cüa pháp 1u.t v quân l bien ch 
cOng chIrc; tuyên di.ing cOng chüc; xét chuyên can b, cOng chirc cap xã thành 
cong chüc tr cp huyn tr& len; bô nhim cOng chirc giü chi.rc vu lanE dao,  quan 
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1; so^ luqng cp phó; vic k hqp dng lao dng1àm cong tác chuyên môn, 
nghip vi trong Co quan hành chInh nhà rnrOc cüa Uy ban nhãn dan tinh Quàng 
Ninh và vic thc hin các quy dinh cüa pháp 1ut ye quãn 1 so 1trçng ngi.thi 
lam vic; tuyên dung viên chüc; bô nhim viên chirc quân 1; sO lucing cap phó 
trong don vi sij nghip cong 1p trijc thuc Uy ban nhân dan tinh Quãng Ninh. 

- Thanh tra vic thrc hin các quy dinh  cüa pháp lut v quãn l biên ch 
cong chirc; tuyên diving cong chüc; xét chuyên can b, cong chüc cap xa thành 
côngchüc t1r cap huyn tr& len; bô nhim cong chüc giCr chüc V11 lãnh dao,  quãxi 
1; so ]ixçing cap phó; vic k ho  p dông lao dng lam cong tác chuyên mOn, 
nghip vii trong Ca quan hành chinh nhà nuOc cüa Uy ban nhân dn tinh Ha 
Trnh và vic thirc hin các quy dinh cüa pháp 1ut ye quãn l sO luçing ngu&i 
lam vic; tuyên diing  Vi  eft chirc; bô nhim viên chirc quân l; sO luqng cap phó 
trong don vi si,r nghip cOng 1p trirc thuc Uy ban nhân dan tinh Ha TTnh. 

c) Qu III näm 2021 
- Thanh tra vic thrc hin các quy dinh cüa pháp lut ve^ quàn l biên ch 

cong chirc; tuyên dung cong chüc; bô nhim cong chüc gitt chi'rc v11 länh dao, 
quan l và vic k hçip dông lao dng lam cong tác chuyên môn, nghip vi cüa 
lông ciic Hãi quan trrc thuc B 0̂ Tài chInh. 

- Thanh Ira vic thrc hin các quy dinh cüa pháp lut v8 quân 1 biên ch 
- cong chrc; tuyên dung cong chüc; xét chuyên can b, cOng chirc cap xâ thành 

cOng chüc tr cap huyn trâ len; bô nhim cong chüc giü chüc vi lânh do, quãn 
ly, so krong cap pho, viêc ky hop dông lao dông lam cOng tac chuyên mOn, 
nghip vi trong ca quan hành chInh nhà nuâc cüa Uy ban nhân dan thành phô' 
Ha NOi va viec thi.rc hiên cac quy dinh cua phap luât ye quan ly so luang nguai 
lam viêc, tuyên dung viên chuc, bô nhiêm yiên chuc quan ly, sO luong cap pho 
trong don vi sir nghip cOng l.p trrc thuc Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni. 

- Thanh tra viec thiic hien cac quy dinh cua phap luât ye quan ly biên chô 
cong chirc; tiiyen ding cOng chirc; xét chuyen can b, cOng chüc cap xâ thành'  
cong chic tir cap huyn trâ len; bO nhim cong chc gid chc vu lãnh do, quan 
l; so krçng cap phó; yiêc k hop dOng lao dng lam cOng tác chuyên mOn, 
nghip vu trong Ca quan hành chInh nba nuâc cüa Uy ban nhân dan tinh Thra 
mien Hue và vic thrc hin các quy dinh cüa pháp lut ye quân l sO lungngixi 
Han yiêc; tuyen diving viên chirc; bO nhirn vien chüc quán 15'; so lucing cap Rho' 
trong don vi sr nghip cOng 1p trirc thuc Uy ban nhn dan tinh Thira Thiên Hue. 

d) Qu5' IV nàm 2021 
- Thanh tra vic thrc hin các quy dinh cüa pháp lut ve^ quãn 15' sÔ lizqng 

ngui lam vic; tuyen dung viên chrc; bô nhim vien chirc quãn 15'; vic k5' hop 
dng lao dng lam cOng tác chuyên môn, nghip vv;  nghi hixu và kéo dài thii 
gian cOng tác thuc tham quyên cüa Thu trix&ng các don vi sr nghip cOng 1p 
tri1c thuôc Bô Giáo diic và Dào tto. 

- Thanh tra vic thirc hin các quy dinh cüa pháp lut ve^ quán 15' bien ch 
cOng chirc; tuyen diing cOng chirc; xét chuyên can b, cOng chüc cap xã thành 
cong chtrc tir cap huyn tr& len; bô nhim cong chIrc lânh do, quân 15'; so luqng 
cap phó; vic k5' hop dOng lao dng lam cong tác chuyên mOn, nghip vi trong 
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cci quan hành chinh nhà nuâc cüaUy ban nhân dan tinh Din Biên và vic thirc 
hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye quãn 1 so krcng ngithi lam vic; tuyên dung 
viên chüc; bô nhim viên chüc quãn 1; so luvng cap phó trong dcm vi sr nghip 
cong 1p true thuc Uy ban nhân dan tinh Din Biên. 

- Thanh tra vic thrc hin quy dnh cüa pháp 1ut ye cong tác phông, 
chông tham nhing cüa Ban Ton giáo ChInh phü. 

2. Ban Thi dua - Khen thtrO'ng Trung trong chü tei tin hänh các cuc 
thanh tra chuyên ngành ye cong tác thi dua, khen thung, ci4i the nhtr sau: 

a) Qu I näm 2021 

Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ve^ cong tác thi dua, 
khen thuing cüa Uy ban nhân dan tinh Bàc Giang. 

b) Qu II näm 2021 
- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp lut ve^ cong tác thi dua, 

khen thu&ng cüa B6 Quôc Phông. 
- Thanh tra vic thirc hin cáe quy djnh cüa pháp 1ut ve^ cong tác thi dua, 

khen thu&ng cüa Uy ban nhân dan tinh Long An. 

c) Qu III näm 2021 
- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1u.t ve^ cOng tác thi dua, 

khen thir&ng cüa B6 Tài chInh. 

- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v cOng tác thi dua, 
khen thtthng cüa Uy ban nhân dan tinh Binh Dinh. 

d) Qu IV näm 2021 

- Thanh tra vic thc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ve^ cOng tác thi dua, 
khen thuâng cüa Uy ban nhân dan thành phô HO Chi Minh. 

3. Ban Ton giáo ChInh phil chü trI tin hành các cuc thanh tra vic 
thirc hin kt Juan thanh tra ye cong tác tin ngu'il'ng, ton giáo, c the nhtr sail: 

a) Qu I 11am 2021 
Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ve^ cong tác tin 

ngi.rthig, tOn giáo cüa Uy ban nhãn dan tinh Vinh Phüc. 

b) Qu II nm 2021 
Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1u.t ve^ cong tác tin 

ngixrng, ton giáo cüa Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai. 

c) Qu III nàm 2021 

- Thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp lut ve^ cOng tác tin 
ngtrong, ton giáo cüa Uy ban nhân dan tinh Ben Tre. 

- Thanh tra vic thc hin các quy dnh cüa pháp 1ut ye cOng tác tin 
ngl.r6T1g, ton giáo cüa Uy ban nhãn dan tinh Ninh Binh. 

d) Qu IV näm 2021 
Thanh tra vic thirc hin các quy dnh' cüa pháp lut ve cong tác tin 

ngiiOng, tOn giáo cüa Uy ban nhân dan tinh Phii Th9. 
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III. THAM QUYEN K QUYET D!NH, KET LUJN THANH TRA; 
QUYET DH, THONG BAO KET QUA KIEM TRA 

1. Chánh Thanh tra B6 k quyt djnh và k& 1un thanh tra di vâi các 
cuôc thanh tra tai  khoàn 1 Muc II Ké hoach nay. 

2. Tnràng ban Ban Thi dua - Khen thu&ng Trung llong k quyt djnh và 
kêt luân thanh tra dôi vâi các cuôc thanh tra ti khoãn 2 Muc II Kê hoach nay. 

3. Trithng ban Ban Ton giáo ChInh phU k quyt djnh va kt 1u.n thanh 
Ira; quyêt dnh và thông báo kêt qua kiêm tra dôi vâi các cuc thanh tra, kiêm tra 
ti khon 3 Muc II Kê hoch nay. 

4. Di vâi nhUng vgi vic phirc tp lien quan dn trách nhim quãn l cüa 
nhiêu cci quan, to chCrc, nhiêu cap, nhiêu ngành thi Chánh Thanh tra Bt, Tnr&ng 
ban Ban Thi dua - Khen thrning Trunguong, Trung ban Ban Ton giáoChInh 
phü trmnh B6 tru&ng Bi Ni vi 4 quyêt djnh và kêt 1u.n thanh tra; quyêt djnh 
và thông báo kêt qua kiêm tra. 

IV. TO CHI5C THIC HIN 

1. Di v&i các cuc thanh tra thuc tham quyn, Chánh Thanh tra B, 
Tnr&ng ban Ban Thi dua - Khen thithng Trung rnmg, Tru&ng ban Ban Ton giáo 
ChInh phü thirc hin vic giám sat hot dng cüa Doàn thanh tra theo quy djnh. 

Di vâi cuc Thanh tra do Thanh tra BO thirc hin, Chánh Thanh tra B 
chi dao  vic to chirc cOng bô quyêt djnh thanh tra; lam vic vâi lãnh do c 
quan, to chüc là dôi tixçing thanh tra ye két qua thanh tra khi kêt thtic thanh tra 
trirc tie-p; chi dao  xay dg Kêt luan  thanh tra và gri lâ kiên tham gia cüa dôi 
tuqng thanh tra, trInh Th'r tru&ng phii trách Thanh tra B6 xem xét cho kên 

• trithc khi 4 ban hành; tO chirc vic cong bô kêt Mn thanh tra. Tri.rrng ha can 
thiêt có the Ay quyên cho Tru&ng doàn thanh tra cOng bô kêt 1un thanh tra; 

2. Thu trir&ng các co quan, to chrc thuc, trirc thuc Bo^ Ni vi có'ti*h 
.nhim Cu cong chüc tham gia các Doàn thanh Ira, kiém tra theo dé ngljcüa 
Thanh tra Bô. - 

3. Van phông B6 Ni vi b6 trI phiicmg tin di !i, phi.rong tin lam vic, 
kinh phi hot dng và các diêu kiin dam bão cho hoat dng thanh Ira, kiêm Ira 
theo quy djnh./. 


