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                         Kính gửi: Cán bộ, công chức cấp xã. 
  

 

Sáu tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa 

bàn xã đã đạt được nhiều kết quả quả trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công 

tác tuyên truyền chưa được thường xuyên; công tác tự kiểm tra CCHC, kỷ luật kỷ 

cương hành chính chưa được thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin 

còn hạn chế; một số tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021 

thực hiện chưa triệt để. 

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên UBND xã yêu cầu 

cán bộ, công chức tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành 

cải cách hành chính. Tập trung khắc phục những tồn tại theo Báo cáo số 01/BC-

ĐKT ngày 19/7/2022 của Đoàn kiểm tra. 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kết luận số 29-KL/TU ngày 

22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán 

bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Quyết định 

52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; cán bộ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban 

chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

2. Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác Nội vụ  

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, 

lề lối làm việc, chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đảm 

bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt 

động thực thi nhiệm vụ, công vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm 

tra, giám sát; tham mưu UBND xã chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá 
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nhân vi phạm; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, trọng tâm là công tác giải 

quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 

9001:2015 tại đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế về CCHC năm 2021 (đã thực hiện 

nhưng chưa triệt để). 

3. Công chức Tài chính - Kế toán 

- Khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý tài chính,ban hành, công 

khai quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch giao ngân sách, quyết toán ngân sách theo 

quy định. Thực hiện tốt việc tiết kiệm chi nhằm tăng thu nhập theo tinh thần 

Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định về chi trả thu nhập tăng 

thêm cho cán bộ, công chức và người lao động;  sử dụng hiệu quả ngân sách nhà 

nước, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm các khoản chi không cần thiết, đảm bảo công 

khai, minh bạch. 

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế về CCHC năm 2021 (đã thực hiện 

nhưng chưa triệt để). 

4. Công chức Văn hóa - Thông tin 

- Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác hiện đại hóa nền hành chính; 

tuyên truyền CCHC bằng tin bài cụ thể, tăng lượng phát sóng trên hệ thống 

truyền thanh xã và các phương tiện truyền thông khác; Cập nhật đầy đủ các thông 

tin về kinh tế - xã hội trên trang thông tin điện tử xã, tham mưu các giải pháp 

nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, 

phần mềm chỉ đạo điều hành, tác nghiệp. 

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế về CCHC năm 2021 (đã thực hiện 

nhưng chưa triệt để) 

5. Công chức Tư pháp - Hộ tịch:  

- Khắc phục những tồn tại trên lĩnh vực cải cách thể chế. Tăng cường công 

tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân và doanh nghiệp.  

 - Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế về CCHC năm 2021 (đã thực 

hiện nhưng chưa triệt để). 

6. Văn phòng - Thống kê, lưu trữ:  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp xã. Phối hợp Văn phòng – Thống kê (Nội vụ) chấn chỉnh và xử lý 
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nghiêm cán bộ, công chức vi phạm trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 

đối với người dân và doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác Văn thư lưu trữ; hồ sơ 

lưu trữ. Thực hiện và phối hợp thực hiện Văn phòng - Thống kê (NV) thường 

xuyên đôn đốc cán bộ, công chức ký số văn bản trong triển khai thực hiện công 

vụ. 

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế về CCHC năm 2021 (đã thực hiện 

nhưng chưa triệt để). 

7.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

- Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Thực hiện cập nhật đầu đủ hồ sơ trên phần mềm điện tử tiếp nhận và trả 

kết quả; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức cá nhân mức độ 3, mức độ 4. 

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế về CCHC năm 2021 (đã thực hiện 

nhưng chưa triệt để). 

8. Kính đề nghị Ban Pháp chế HĐND xã; Ủy ban Mặt trận tổ quốc và 

các đoàn thể: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về cải cách 

hành chính tại đơn vị. 

Yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND xã (qua Văn phòng - Thống kê - Nội vụ) trước ngày 10/10/2022 

để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 15/10/2022./. 
 

  

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã; 

- Cán bộ, công chức cấp xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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