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ĐẢNG BỘ HUYỆN KỲ ANH 

ĐẢNG ỦY XÃ KỲ THỌ 
* 

Số 36 - CV/ĐU 

       Về việc tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải 

cách hành chính năm 2022  

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

Kỳ Thọ, ngày 27 tháng 02 năm 2022  

 

 
       Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân xã.  

   - Mặt trận tổ quốc xã; các ban ngành đoàn thể. 

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Đảng ủy, chính 

quyền, các cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong đó công 

tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy đã có nhiều chuyển biến 

tích cực; chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng 

của công dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính Nhà nước  được nâng lên; hồ 

sơ thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tăng hằng năm; 

tinh thần phục vụ, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.... Những kết quả trên đã 

góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của xã nhà.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính 

còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhiều năm liền xếp tốp cuối của các xã, trong toàn 

Huyện. Nguyên nhân chính là do công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, 

thiếu chiều sâu, sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn nhiều hạn chế. 

Một số các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức  chưa thực sự quan tâm, còn 

lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa 

cao, thiếu sâu sát; việc ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả còn bất cập, việc thực hiện thủ tục hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận còn hạn chế; 

việc khắc phục những hạn chế sau kiểm tra, giám sát chưa kịp thời...  

 Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban 

Thường vụ Đảng ủy yêu cầu, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị từ từ xã đến thôn tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Trung 

ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ cải cách hành chính đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội xã nhà. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển 
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khai thực hiện trong cơ quan; đưa nội dung cải cách hành chính vào chương trình 

trọng tâm công tác hằng năm. 

2. Ủy ban nhân dân tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, trong 

đó ưu tiên việc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2021, quyết tâm 

nâng 03 bậc so với năm 2021 bằng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính:   

  Tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động 

công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức.  

 Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 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; Kế hoạch chuyển đổi 

vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ; thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với 

kiểm tra hoạt động công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý 

nghiêm những cá nhân, tập thể gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức 

trong thực hiện công vụ.  

 Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ đúng 

thời gian quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông;  rà soát, đề xuất cắt bỏ các thủ tục hành chính 

không còn phù hợp. Tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân thực hiện 

giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ 

công trực tuyến theo quy định.  

 Rà soát, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xã hội 

hóa một số lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện tốt cơ chế giá dịch vụ trong 

cung cấp các dịch vụ công theo quy định hiện hành. Công khai minh bạch trong 

việc phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước và các khoản thu, chi ngân sách  

Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gắn với xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO điện tử.  

 Đưa nội dung cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng  

để xem xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, người đứng đầu và bình xét các 

danh hiệu thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân hằng năm. 
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3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã tăng cường giám sát chuyên đề, giám 

sát định kỳ công tác cải cách hành chính đối với các tổ chức, cá nhân theo chức 

năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.   

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân trong tham gia thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác 

giám sát, phản biện, tham gia tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm đảm 

bảo tính hiệu quả và sự đồng thuận cao trong xã hội. 

5. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát và đôn đốc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ hằng tháng, quý báo cáo Ban 

Thường vụ Đảng ủy.  
 

 

Nơi nhận:                                                      
- Thường trực Huyện ủy,   

- UBND Huyện                   (để b/c) 

- Các đồng chí BCH Đảng ủy, 

- Trưởng Các đoàn thể, 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy./. 

  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
 

(Đã ký) 

 

Cao Thi Hồng Lam 
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