
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HẠ 
 

Số:         /UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Thạch Hạ, ngày       tháng        năm 2020 
 

Về việc đẩy mạnh triển khai  

thực hiện các nhiệm vụ CCHC. 
 

            Kính gửi: 

       - Cán bộ, công chức xã; 

       - Cán ban, ngành đoàn thể cấp xã;  
 

Thực hiện kế hoạch số : 176/KH – UBND ngày 31/12/2019 về Cải cách 

hành chính TP  Hà Tỉnh năm 2020 và Kế hoạch số 02/KH – UBND ngày 

02/02/2020 về cải cách hành chính năm 2020 của UBND xã Thạch Hạ. Để triển 

khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của Xã trong thời gian tới, UBND xã cán 

bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại  Kế hoạch số 

457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/Th.U ngày 30/10/2017 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố Hà Tĩnh giai 

đoạn 2017 - 2021, Chỉ thị số 39-CT/Th.U ngày 21/10/2019 của BTV Thành ủy 

về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 05-

NQ/Th.U ngày 30/10/2017 của BTV Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính 

thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2021; Chương trình hành động số 19-

CTr/Th.U ngày 30/3/2018 của Ban Chấp hành Thành ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII;Kế hoạch số  176/KH-UBND ngày 20/12/2019 

của UBND thành phố về kế hoạch CCHC năm 2020, kế hoạch số 02/KH-UBND 

về cải cách hành chính xã năm 2020; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn 

với thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó thực hiện 

giải quyết TTHC theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, 

công bằng, bình đẳng, khách quan; công khai minh bạch và có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là 

thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của CBCCVC và các cơ quan hành chính 

nhà nước; kịp thời khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.  

2. Lãnh đạo UBND là người đứng đầu quản lý của các lĩnh vực, quán triệt 

sâu sắc tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu 

quả”; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 

đã đề ra trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy, 

HĐND xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động đề ra 

các biện pháp, phân công trách nhiệm và nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, 

rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình” cho cho từng CBCCVC để triển khai thực 

hiện tại các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công 

tác CCHC hàng năm. 
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3. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp 

hiến, hợp pháp, tính thống nhất và phù hợp. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp 

với quy định của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

trong quản lý điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã. Thực hiện 

hiệu quả việc theo dõi thi hành pháp luật đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC: về việc chấn chỉnh công 

tác giải quyết TTHC gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

 5. Thực hiện việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành 

chính đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên 

chế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 22/3/2019 của Bộ 

Chính trị, Nghị quyết 156 /NQ- HĐND của hội đồng nhân dân tỉnh.  

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý CBCCVC  đánh giá, đào 

tạo, sắp xếp. Nâng cao chất lượng trong công tác đánh giá CBCCVC; việc đánh 

giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của CBCCVC là căn cứ xếp loại. 

Đảm bảo giờ trực đảm bảo theo đúng thời gian quy định, tránh tình trạng đi 

muộn về sớm. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, 

đơn vị. Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, 

của địa phương; ứng dụng hiệu quả các phần mềm trong hoạt động chỉ đạo, điều 

hành đảm bảo kết nối liên thông, đồng bộ giữa các hệ thống; đặc biệt là thực 

hiện có hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận 

văn bản điện tử, chữ ký số trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước theo 

quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tăng cường công tác tuyên 

truyền, thực hiện có hiệu quả, thiết thực và nâng cao tỷ lệ các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,  đạt 30 % ; Trang thông tin điện tử xã. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch duy trì áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

của đơn vị. 

8. Công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, hoạt động của địa phương 

nhất là trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương;   

Ban ngân sách thực hiện công khai thu, chi ngân sách cấp xã theo quy 

định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 và Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. Kiểm soát chặt chẽ và có 

giải pháp phòng ngừa hành vi tham nhũng, nhất là trong các hoạt động đầu tư 
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công,  quản lý ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây 

dựng, đăng ký kinh doanh, tính thuế... 

9. Làm tốt công tác tiếp dân đảm bảo, bố trí tiếp dân định kỳ vào thứ 5 

hàng tuần, Trực giao dịch tại bộ phận 1 cửa đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Tránh tình trạng nhân dân phản ánh ý kiến. 

10. Cán bộ, công chức xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp mới để 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; kịp thời khen thưởng và đề 

nghị UBND thành phố khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; 

phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt hoặc có sai phạm trong thực 

hiện nhiệm vụ CCHC. 

11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công 

tác CCHC sâu rộng để Nhân dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận, 

thống nhất cao trong tổ chức thực hiện; đa dạng hóa các hình thức, nội dung 

tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, chính xác và phù hợp với từng đối tượng, địa 

bàn. 

12. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

CCHC với nội dung trọng tâm là: Trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ của 

CBCC, việc bố trí và sử dụng CBCCVC; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; tình hình tổ chức giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. 

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể theo chức năng, 

nhiệm vụ có các hoạt động thiết thực và cụ thể trong việc tuyên truyền, giám sát, 

phản biện xã hội... đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ và phục vụ người dân, 

doanh nghiệp xã.  

Trên đây là công văn yêu cầu cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể 

câp xã  thực hiện nội dung trên trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc trực 

tiếp báo với lãnh đạo UBND để xử lý./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã 

- Cán bộ, công chức; 

- UBMTTQ TP và các đoàn; 

- Lưu: VT UBND 

- Gửi: Bản điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Thế Kỷ 
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