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BÁO CÁO 

Khắc phục các tồn tại sau kiểm tra cải cách hành chính 
 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Thông báo kết quả 

kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 số 59/TB-SNN ngày 

26/10/2020, Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại sau kiểm 

tra CCHC năm 2020 tại Chi cục Kiểm lâm như sau: 

1. Chi cục đã ban hành văn bản số 564/KL-HCTH ngày 02/11/2020 về 

việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC năm 2020, trong đó 

đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCCH; chấn chỉnh, nâng cao 

tinh thần trách nhiệm của CBCC trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc 

phục những tồn tại trong công tác CCHC năm 2020…. 

2. Kết quả khắc phục những nội dung tồn tại: 

- “Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên đôi lúc còn 

chậm về thời gian”:  Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên quán triệt, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên giao. Đã Giao cho 

phòng Hành gchính tổng hợp thống kê, theo dõi việc thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên của các phòng chuyên môn, báo cáo lãnh đạo đối với các văn 

bản sắp đến thời gian và văn bản chậm trễ thời gian để có biện pháp xử lý. 

- Việc thực hiện kiểm tra công vụ tại các đơn vị trực thuộc còn chưa được 

thường xuyên, liên tục”: Từ đầu tháng 11 đến nay, phòng Thanh tra pháp chế đã 

phối hợp với các đơn vị liên quan đi kiểm tra công tác thanh tra pháp chế các 

đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt, dự kiến đến cuối tháng 11/2020 sẽ 

hoàn thành xong kế hoạch thanh tra. 

- “Một số CBCC còn thiếu chuẩn theo quy định”: Sau kiểm tra, đơn vị đã 

cử 12 CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, trung cấp lý luận 

chính trị…. Số CBCC còn lại, Chi cục sẽ đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

năm 2021, khi đơn vị có thẩm quyền mở lớp sẽ cử CBCC đi học theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại trong công tác 

CCHC tại Chi cục Kiểm lâm./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Lưu VT, HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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